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Pićan, 26. veljače 2018. godine 

 

 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17), članka 40. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 2/12), 

Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) i Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene 

novine Općine Pićan br. 1/16), Načelnik Općine Pićan donosi 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog natječaja 

te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu 

namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Pićan 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj i utvrđuje način raspodjele sredstava 

namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

na području Općine Pićan planiranih u Proračunu Općine Pićan za 2018. godinu u ukupnom 

iznosu od 240.000,00 kuna za područja kako slijedi:  

 

 Razdjel 200 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 10 – Jedinstveni upravni odjel, Program 

2004 – Poticanje razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva, Aktivnost A200403 – 

Donacije udrugama i ustanovama iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja temeljem 

javnog natječaja 

o ukupno 80.000,00 kuna 

 Razdjel 200 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 10 – Jedinstveni upravni odjel, Program 

2009 – Program javnih potreba u sportu i rekreaciji, Aktivnost A200902 – Donacije 

sportskim udrugama temeljem javnog natječaja 

o ukupno 50.000,00 kuna 

 Razdjel 200 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 10 – Jedinstveni upravni odjel, Program 

2010 – Program javnih potreba u kulturi, Aktivnost A201002 – Donacije udrugama u 

kulturi temeljem javnog natječaja 

o ukupno 50.000,00 kuna 



 Razdjel 200 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 10 – Jedinstveni upravni odjel, Program 

2013 – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi, Aktivnost A201310 – Donacije 

udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera temeljem javnog natječaja 

o ukupno 60.000,00 kuna 

 

Članak 2. 

Sredstva navedena u članku 1. raspodijelit će se na temelju Javnog natječaja za 

financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Općine Pićan za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina Pićan, te u 

skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja (upute za prijavitelje) koja je sastavni dio ove 

Odluke. 

 

Članak 3. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća: 

1. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) 

2. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije 

civilnog društva (SN 1/16), 

3. Tekst javnog natječaja, 

4. Upute za prijavitelje, 

5. Obrasci za prijavu programa ili projekata: 

a. Obrazac opisa programa ili projekta, 

b. Obrazac proračuna programa ili projekta, 

6. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz izjavu, 

7. Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta, 

8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

9. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta, 

10. Obrasci za izvještavanje: 

a. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta, 

b. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta. 

 

Podnositelji prijava dužni su na Natječaj dostaviti dokumentaciju kako slijedi (prilozi): 

 

1. Obrazac opisa programa ili projekta, 

2. Obrazac proračuna programa ili projekta, 

3. Preslika važećeg statuta udruge ako statut nije objavljen u Registru udruga, te dokaz 

(dopis) da je Statut predan na ovjeru Uredu državne uprave radi usklađivanja sa 

Zakonom o udrugama (NN 74/14), 

4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

5. Popis članova udruge s adresom stanovanja, 

6. Dokaz o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema državnom 

proračunu (kopija), 

7. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za 

zastupanje prijavitelja (ne starije od 6 mjeseci, kopija). 

 

Ukoliko je projekt/program usmjeren na djecu kao korisnike, potrebno je dostaviti i dodatnu 

dokumentaciju za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom: 

1. Presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak koje nije starije od 6 mjeseci, 

2. Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju u dva 

originalna primjerka, 



3. Presliku osobne iskaznice ili putovnice. 

 

Članak 4. 

Javni natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Pićan: www.pican.hr.  

 

Članak 5. 

Općina Pićan nadležna je za provedbu postupka. 

U postupku provedbe Natječaja imenovat će se Povjerenstva: 

 Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, tj. 

Povjerenstvo za administrativnu provjeru 

 Povjerenstvo za procjenu prijavljenih programa i projekata, tj. Povjerenstvo za 

ocjenjivanje. 

 

Članak 6. 

Članovi Povjerenstva za administrativnu provjeru i Povjerenstva za ocjenjivanje radit 

će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje, te sukladno Pravilniku o 

financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva 

(SN Općine Pićan br. 1/16). 

Članove Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta natječaja i Povjerenstva za 

ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata imenuje Načelnik Općine Pićan. 

 

Članak 7. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata, 

Načelnik Općine Pićan donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava. 

Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka Općina će s nositeljem programa ili projekta 

sklopiti pojedinačne ugovore. 

 

Članak 8. 

Odluka iz članka 7. ove Odluke bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Pićan. 

 

Članak 9. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan. 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković 

http://www.pican.hr/

