
Na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Muć (Službeni glasnik Općine 
Muć broj 09/2015) općinski načelnik Općine Muć dana 30.05.2018. godine raspisuje 
 
 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 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 
 
 

(1) Općina Muć poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta, 
kulture i religije da se prijave na financijsku podršku projektima, programima, aktivnostima i 
manifestacijama koji doprinose zadovoljenju javnih potreba Općine Muć u kulturi i sportu. 
(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt, program, aktivnost i manifestaciju 
za sljedeća prioritetna područja:  

 Sport – vrijednost Natječaja je 20.000,00 kuna 

 Kultura – vrijednost Natječaja je 100.000,00 kuna 
 
 (3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 120.000,00 kuna. 
 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu 
odnosno programu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu odnosno 
programu je 60.000,00 kuna za područje kulture, a 10.000,00 kuna za područje sporta. 
 
(4) Rok za podnošenje prijave projekata i programa je 30.06.2018. godine. 
 
(5) Dokumentacija za provedbu Natječaja 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 
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(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta / programa u okviru ovog 
Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.  
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje 
najmanje šest mjeseci u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog natječaja, 
koja je programski usmjerena na rad u području kulture ili sporta, što je razvidno iz ciljeva i 
popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi 
transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih 
organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Muć te svim drugim davateljima 
financijskih sredstava iz javnih izvora.  
 
Udruga mora priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja 
projekta/programa ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i 
plaćen porez. 
 
(7) Informacije o razlozima i ciljevima Natječaja, uvjetima Natječaja, načinu prijavljivanja i 
postupku provedbe Natječaja detaljno su opisane u Uputama za prijavitelje. 
 
 
(8) Prijave projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su 
zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Muć 
(www.muc.hr). 
 
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno 
(predaja u prijemnoj pisarnici) na sljedeću adresu: 
 

OPĆINA MUĆ 
Donji Muć 254 

21203 Donji Muć 
s naznakom:  

„JAVNI NATJEČAJ 
 za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge 

koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu -  NE OTVARATI“ 
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, 
podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe 
Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 
 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju 
propisane uvjete Javnog natječaja. 
 
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim 
putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-muc@st.t-com.hr, i to najkasnije 
15 dana prije isteka natječaja. 
 

 
 


