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1. 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 

 

1.1 RAZLOZI I CILJEVI NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA  

 

Općina Muć se sukladno usvojenom Programu javnih potreba u športu, kulturi i religiji Općine Muć u 
2018. godini financirati sljedeće programe, projekte, aktivnosti i manifestacije: 
        

 Djelatnost udruga u sportu – javne potrebe u sportu 

 djelovanja sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 

 provođenja sportskih aktivnosti djece i mladih,  

 organiziranje i provođenje sportske poduke, 

 organiziranje i provođenje sportskih natjecanja, priredbi i edukativnih programa, 

 sudjelovanje u sportskim natjecanjima, 

 sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

 sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,  

 organizacije i provođenje sportskih manifestacija. 

 

 Djelatnost kulturno-umjetničkih udruga – javne potrebe u kulturi 

 programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma, 

 posebne programe i manifestacije u kulturi, 

 poticanje stvaralaštva na polju kulturne baštine, 

 promicanje i očuvanje izvornih narodnih običaja i kulturne baštine 
  

1.2 PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA 

 
Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je ukupno iznos od 120.000,00 kuna – za 
javne potrebe u sportu iznos od ukupno 20.000,00 kuna, za javne potrebe u kulturi iznos od ukupno 
100.000,00 kuna. 
Najniži iznos sredstava koji se po prijavi može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kuna, a najveći 60.000,00 
kuna za javne potrebe u kulturi, a 10.000,00 kuna za javne potrebe u sportu i religiji. 
 
Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni 
prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.  

 

 



2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA 

2.1 

Prijavitelj mora: 

1. biti pravna osoba registrirana kao udruga barem godinu dana do dana objave 
predmetnog natječaja, sve sukladno Zakonu o udrugama, a koja u svojem temeljnom 
aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija1;   

2. imati sjedište ili djelovati na području Općine Muć ili obavljati djelatnost od interesa za 
Općinu Muć; 

3. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta; 

 

4. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim 

zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije 

prijave projektnog prijedloga na natječaj; 

 

5. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku 

likvidacije; 

6. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora, niti odredbe o 
obveznoj dostavi izvješća iz prethodnih ugovora. 

7. protiv njega, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne 
vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela 
definirana Uredbom. 
 

                                                 
1 Organizacija je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje 
(transparentnim financijskim poslovanjem, za potrebe ovoga Poziva, smatra se da je udruga dostavila FINA-i za 
potrebe Ministarstva financija minimalno godišnji račun prihoda i rashoda od 1. siječnja do 31. prosinca za godinu 
koja prethodi godini raspisivanja natječaja, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje), u skladu s propisima o 
računovodstvu neprofitnih organizacija. 



Pravo prijave na Natječaj nemaju: 

1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o 
udrugama kao pravne osobe;  

2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;  

3. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena im sredstva iz javnih izvora ili nisu 
dostavile tražena izvješća davatelju financijskih sredstava sukladno prijašnjim ugovornim 
obvezama; 

4. udruge koje su u stečaju;  

5. udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;  

6. udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka.  

 

Prijavitelj može podnijeti više od jedne prijave, ali najviše tri prijave mogu biti odabrane za potpisivanje 
Ugovora.  

Ako prijavitelj podnese više od tri projektne prijave koje zadovoljavaju uvjete ovog Natječaja i 
prihvatljive su za financiranje, za potpisivanje Ugovora bit će odabrane prijave s većim brojem bodova. 

 

Planirano trajanje projekata/programa je 12 mjeseci odnosno razdoblje provedbe 
projekta/programa je 2018. godina. Sva financijska sredstva koja Općina Muć dodjeljuje putem 
Natječaja odnose se na projekte/programe koji će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se 
Natječaj raspisuje. 

Teritorij za provedbu projekta/programa je područje Općine Muć. 

Pri provedbi projektnih aktivnosti prijavitelj mora osigurati poštovanje načela jednakih 
mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije te razvijati aktivnosti u skladu s 
potrebama u zajednici. 
 
Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje: 

 dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

 dospjele kamate; 

 stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 

 kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje 
projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije 
po završetku projekta/programa; 

 gubitci na tečajnim razlikama; 

 zajmovi trećim stranama; 

 troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u slučaju višednevnih i 
međunarodnih programa ili kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom 
dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak); 

 troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim 
slučajevima kada se kroz pregovaranje s Jedinstvenim upravnim odjelom dio tih troškova 
može priznati kao prihvatljiv trošak). 



 
Sredstvima ovog natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem 
projekta/programa u vremenskom razdoblju naznačenom u ovim Uputama. Prilikom procjene projekta / 
programa, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i 
realnost visine navedenih troškova.  
 

2.2 KAKO SE PRIJAVITI? 

 
Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je 
zahtijevano (vidjeti obrazac za popis priloga): 

1. Obrazac opisa programa ili projekta 

2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
4. Obrazac popisa priloga 
5. Dokaz o registraciji udruge – ne stariji od 3 mjeseca do dana raspisivanja natječaja – u 

izvorniku 
5.   Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i 
partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga – ne stariju od 30 dana do dana 
raspisivanja natječaja – u izvorniku  
6.  Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju za odgovornu osobu u udruzi i voditelja 
projekta/programa – ne stariju od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja – u izvorniku 
7. 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 
8. Preslika ovjerenog statuta udruge 

2.2.1 Sadržaj Opisnog obrasca  

Opisni obrazac projekta / programa dio je obvezne dokumentacije. Sadrži podatke o prijavitelju, 
partnerima te sadržaju projekta / programa koji se predlaže za financiranje. 

Obrasci u kojima nedostaju podaci neće biti uzeti u razmatranje. 

Ukoliko opisni obrazac sadrži gore navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.  

2.2.2 Sadržaj obrasca Proračuna 

Obrazac Proračuna dio je obvezne dokumentacije. Ispunjava se na hrvatskom jeziku i sadrži podatke o 
svim izravnim i neizravnim troškovima projekta / programa, kao i o bespovratnim sredstvima koja se 
traže od davatelja. 

Prijava u kojima nedostaje obrazac Proračuna neće biti uzeta u razmatranje, kao ni prijava u kojoj 
obrazac Proračuna nije u potpunosti ispunjen.  



2.2.3 Gdje poslati prijavu?  

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. Prijava u 
papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za 
zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije.  
Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u prijemnoj pisarnici). Na 
vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv natječaja te napomenu “Ne otvarati ”. 
 
Prijave se šalju na sljedeću adresu: 

 
 
 
 

2.2.4 Rok za slanje prijave 

Rok za prijavu na natječaj je 30.06.2018. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno 
da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je 
prijava dostavljena osobno u pisarnicu, na omotnici pošiljke će se staviti prijamni štambilj s datumom 
prijma. 
 
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje. 
 

2.2.5 Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?  

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na 

sljedeću adresu: opcina-muc@st.t-com.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja. 
 
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji su 
pitanja postavili, a odgovori na najčešće postavljena objavit će se na sljedećoj web stranici: www.muc.hr, 
i to najkasnije 8 dana prije isteka natječaja. 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati 
prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. 

 

OPĆINA MUĆ 
Donji Muć 254 
21203 Donji Muć 



2.3 PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru: 
 

(A) PREGLED PRIJAVA U ODNOSU NA PROPISANE UVJETE NATJEČAJA 

Davatelj financijskih sredstava ustrojava posebno tijelo za provjeru propisanih uvjeta natječaja (dalje: 
Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja).  

 
Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete natječaja, Povjerenstvo 
izrađuje popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete, čije se prijave stoga upućuju na 
procjenu kvalitete, kao i popis svih prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja. 
 

Također, davatelj će pisanim putem obavjestiti sve prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete o 
razlozima odbijanja njihove prijave, koji imaju pravo podnijeti pisani prigovor Jedinstvenom upravnom 
odjelu Općine Muć u roku od 8 radnih dana od dana primitka pisane obavijesti. O prigovoru odlučuje 
Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima. 

(B) PROCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE NATJEČAJA  

Davatelj financijskih sredstava ustrojava stručno Povjerenstvo za ocjenjivanje koje se sastoji od 3 člana. 
Svaka pristigla i zaprimljena prijava ocjenjuje se temeljem obrasca za procjenu koji se nalazi u nastavku. 
 
Povjerenstvo za ocjenjivanje predlaže listu odabranih projekata / programa za dodjelu sredstava, o kojoj 
odlučuje općinski načelnik donošenjem Odluke o dodjeli financijskih sredstava. 

2.4  OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I PRAVO 

PRIGOVORA 

Davatelj će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama kojima su odobrena sredstva i 
iznosom odobrenih sredstava. Udrugama čiji programi/projekti nisu prihvaćeni za financiranje biti će 
obaviještena o razlozima nefinanciranja te će im se, na njihov zahtjev, u roku od 8 dana od dana primitka 
pisane obavijesti omogućiti uvid u ocjenu njihovog programa/projekta, uz pravo Općine da zaštiti tajnost 
podataka o osobama koje su ocjenjivale programe/projekte. 

Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava imaju pravo podnijeti prigovor u 
pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć u roku od 8 radnih dana od dana primitka 
pisane obavijesti o rezultatima natječaja. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak ili 
bodovanje nekog kriterija s 0 bodova. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju 
sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava. O prigovoru konačno odlučuje općinski načelnik po prijedlogu 
Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima. 

 
 

 

 



2.4.1 Indikativni kalendar natječajnog postupka  

Faze natječajnog postupka Datum 

Objava natječaja 30.05.2018. 

Rok za slanje prijava 30.06.2018. 

Rok za sklapanje ugovora  30 dana od 
donošenja odluke o 
dodjeli financijskih 

sredstava 

 
 

Davatelj financijskih sredstava ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. 

 Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na sljedećoj web stranici: www.muc.hr  

 


