
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine 
Muć 03/13, 05/13), sukladno odredbama Zakona o udrugama (NN 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge (NN 26/15) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 
9/2015) općinski načelnik Općine Muć donosi 
 

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija 

koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz 
Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 

te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2018. godinu 
namijenjenih financiranju javnih potreba u kulturi i sportu  

 
 
 

I. 
Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija 
koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi, sportu i religiji sredstvima iz 
Proračuna Općine Muć za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) te utvrđuje način raspodjele 
raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Muć za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba 
u kulturi, sportu i religiji u ukupnom iznosu od 120.000,00 kuna za područja kako slijedi: 
 
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000013 – 
kultura – ukupno 100.000,00 kuna. 
- razdjel 002, glava 00203, program 1007, javne potrebe u kulturi, sportu i religiji – aktivnost A000014 – 
sport – ukupno 20.000,00 kuna. 
 

II. 
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja čiji je nositelj Općina Muć te u 
skladu s dokumentacijom za provedbu Javnog natječaja koja je sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja iz točke II. obuhvaća: 

  1.    Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Muć 
               2.    tekst javnog natječaja, 

3. upute za prijavitelje, 
4. obrasce za prijavu programa ili projekta:  

a. obrazac opisa programa ili projekta 
b. obrazac proračuna programa ili projekta 

5. obrazac popisa priloga koji se prilažu prijavi 
6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta 
7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
8. obrazac ugovora o o financiranju programa ili projekta 
9. obrasce za izvještavanje:  

a. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 
b. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta  

  

Podnositelji prijava dužni su uz prijavu dostaviti dokumentaciju kako slijedi: 
1. Dokaz o registraciji udruge  
2.   Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere 
iz koje je vidljivo da organizacija nema duga  
3.  Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za odgovornu osobu u udruzi i voditelja 
projekta/programa  



4. Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni 
novčanog računovodstvenog načela donesena od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o 
zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu 
5. Preslik ovjerenog statuta udruge 

 
 

IV. 
Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Muć (www.muc.hr) i stranicama Ureda za 
udruge. 
 

V. 
U postupku provedbe Javnog natječaja imenovati će se Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta 
natječaja, Povjerenstvo za ocjenjivanje i Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima.  
 

VI. 
Članovi Povjerenstava iz točke V. radit će sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Muć i 
Poslovniku. 
Članove Povjerenstava imenuje općinski načelnik. 
 

VII. 
Na temelju provedenog postupka općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke s nositeljem programa/projekta će Općina Muć sklopiti 
pojedinačne ugovore. 
 

VIII. 
 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Muć. 
 

Članak 18. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Muć. 

 

Općinski načelnik 
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