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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, 98/19), članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18), 
članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), 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“ br. 1/16), te temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine 
Pićan o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini („Službene 
novine Općine Pićan“ br. 5/20), Načelnik Općine Pićan dana 07. svibnja 2020. godine donosi 
sljedeću 
 

O D L U K U 
o ukidanju posebnog uvjeta prijave na natječaj 

 
Članak 1. 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području Općine Pićan u 2020. godini raspisan je i objavljen 10. ožujka 2020. 
godine (KLASA: 022-05/20-01/6, URBROJ: 2144/05-01-01-20-2). 
 

Članak 2. 
Uputama za prijavitelje, objavljenim 10. ožujka 2020. godine, propisan je Poseban uvjet 
prijave na natječaj (točka 2.3. Uputa): sudjelovanje organizacije na manifestaciji „PetiVina“ 
čije je održavanje predviđeno za 06. lipnja 2020. godine. 
 

Članak 3. 
S obzirom na to da je Odlukom Općinskog vijeća Općine Pićan o ukidanju svih planiranih 
manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini od 15. travnja 2020. godine („Službene novine 
Općine Pićan“ br. 5/20) odlučeno da se zbog izvanredne situacije nastale zbog pandemije 
koronavirusa COVID-19 ukidaju sve planirane manifestacije na području Općine Pićan u 2020. 
godini, između ostalog i PetiVina predviđena za 06. lipnja 2020. godine, ovom odlukom 
ukida se Poseban uvjet iz članka 2. ove Odluke. 
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Članak 4. 
Nalaže se Povjerenstvu za administrativnu provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta 
prijavljenih programa i/ili projekata prijavljenih na Javni natječaj za financiranje programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2020. 
godini, da prilikom provjere ispunjavanja propisanih uvjeta prijavljenih programa i/ili 
projekata, Poseban uvjet iz točke 2.3. Uputa ne uzimaju u obzir i ne provjeravaju, te da se 
neispunjavanje tog uvjeta neće smatrati razlogom za nerazmatranje prijave, odnosno da se 
takve prijave neće smatrati nevažećima. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Općine Pićan 
www.pican.hr.  
 

Načelnik Općine Pićan 
Ivan Franković, v.r. 

 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Povjerenstvo za administrativnu provjeru 
2. Pismohrana, ovdje 
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