
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VOJNIĆ 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 402-01/22-01/1 
URBROJ: 2133-17-01-22-01 
Vojnić, 7. veljače 2022. godine 

 
 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) i članka 1. 
st. 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) 
članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Vojnić (Službeni Glasnik Općine 
Vojnić 3/2016) načelnik Općine Vojnić objavljuje 

 
Javni natječaj 

za predlaganje programa i projekata javnih potreba 
u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva Općine Vojnić za 

2022. godinu 
 
 

I. 
Premet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga 

za financiranje iz Proračuna Općine Vojnić za 2022. godinu u područjima od interesa za 
Općinu Vojnić financirat će se sljedeće programske djelatnosti: 

1. Javne potrebe u kulturi 
2. Javne potrebe u sportu 
3. Ljudskih prava 
4. Manjinskih društvenih skupina 
5. Zdravlja 
6. Prirode i okoliša 
7. Socijalnog poduzetništva 
8. Demografsko političke kulture i sl. 
 
 

II. 
Iznos planiranih sredstava za projekte javne potrebe u kulturi koji će se raspodijeliti 

prijaviteljima koji udovoljavaju kriterijima i uvjetima natječaja iznosi 20.000,00 kn. 

Iznos planiranih sredstava za projekte javne potrebe u sportu koji će se raspodijeliti 
prijaviteljima koji udovoljavaju kriterijima i uvjetima natječaja iznosi 100.000,00 kn. 

Iznos planiranih sredstava za projekte javnih potreba razvoja civilnog društva koji će se 
raspodijeliti prijaviteljima koji udovoljavaju kriterijima i uvjetima natječaja iznosi 110.000,00 
kn. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 
projektu je 500,00 kn, a najveći iznos je 50.000,00 kn. 

 

Javni natječaj otvoren je od 7. veljače 2022. do 9. ožujka 2022. godine.



Pravo podnošenja prijava imaju sve udruge, neprofitne organizacije i ustanove koje 
djeluju na području Općine Vojnić i obavljaju djelatnosti iz područja za koje se raspisuje javni 
natječaj. 

Podnositelj prijave mora zadovoljiti sljedeće uvjete: 

1. Da je upisan u Registar udruga (prilaže se elektronski izvadak iz Registra udruga 
ili rješenje o upisu u Registar udruga uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu- 
za one koji nisu dobili novo rješenje vezano uz prijavu promjena oko usklađivanja 
statuta s odredbama novog Zakona o udrugama prilaže se potvrda o predanom 
zahtjevu za upis promjene u Registar udruga) 

2. Da je upisan u Registar neprofitnih organizacija 

3. Da   ima   odgovarajuće   organizacijske   kapacitete   i   ljudske   resurse   za 
provedbu programa /projekta 

Prije potpisa ugovora prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne 

osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene 
doprinose i plaćen porez. 

Svaki prijavljeni program treba imati zasebnu prijavu. 
 

III. 
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno 

sa uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama www. vojnic.hr 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili 
osobno (predaja u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić svakim radnim danom od 07,00 do 
15,00 sati) na sljedeću adresu 

Općina Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić 

Uz napomenu „Natječaj za javne potrebe u kulturi, sportu i razvoju civilnog 
društva Općine Vojnić 2022- Ne otvarati“ 

IV. 
Prijavnicu na natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom obveznom 

dokumentacijom: 

- Ispunjen obrazac – OPIS PROGRAMA /PROJEKTA sadrži podatke o prijavitelju, 
partnerima i aktivnostima predloženog programa 

- Ispunjen obrazac – FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA (sadrži financijski plan, 
odnosno specifičan troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim 
troškovima programa iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Općine 
Vojnić, vlastitih prihoda i drugih izvora) 

Uz navedene obrasce dostavlja se sljedeća dokumentacija: 

1. Izvadak iz registra preslika 
- za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga ne stariji od 6 mjeseci od dana 

objave natječaja (ispis s elektronske stranice Registra udruga) 
2. Preslika Statuta prijavitelja 

- (Ukoliko udruga nije uskladila Statut s odredbama Zakona o udrugama potrebno 
je dostaviti dokaz da je Statut predan Uredu državne uprave radi usklađivanja) 



3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
4. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta 
5. Potpisana izjava o točnosti i istinitosti podataka 
6. Izjava o partnerstvu – ukoliko postoje partneri 

 
Za sve projekte koji budu odobreni prije potpisivanja Ugovora potrebno je dostaviti: 

1. Potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave da su 
podmireni svi doprinosi te plaćen porez 

2. Presliku uvjerenje nadležnog suda ne stariju od 6 mjeseci od dana 
objave natječaja, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene 
za zastupanje prijavitelja. 

 
 

V. 
Formalnu valjanost pristiglih prijava te sadržajno vrednovanje i ocjenjivanje utvrdit će 

Povjerenstvo. 
Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u 

Uputama za prijavitelja i obrascu za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta koji 
čine sastavni dio ovog natječaja. 

 
 

VI. 
S podnositeljima zahtjeva za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o 

odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor nakon prihvaćanja izvješća za 2022. 
godinu. 

 
 

VII. 
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne promjere te prijavitelji čiji 

programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, 
podnijeti prigovor. 

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne 
obavijesti na adresu: Općina Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić. 

 
 

VIII. 
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Vojnić putem e- maila navedenog u Uputama za prijavitelje. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Nebojša Andrić 

 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Web stranica www.vojnic.hr 
2. Oglasna ploča 
3. Pismohrana 


