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1. FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U SPORTU ZA 2022. 
GODINU 

 
 

1.1. OPIS PROBLEMA ČIJEM SE RJEŠAVANJU ŽELI DOPRINIJETI OVIM NATJEČAJEM 
 

Natječaj se provodi zbog poboljšanja ulaganja u sport i sportske aktivnosti, zbog jačanja 
sportskih udruga te razvoja i promicanja sporta. 
 
 

1.2. CILJEVI NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA 
 

Natječajni postupak provodi se u skladu sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 
71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i  
Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15)  

Sredstva za (su)financiranje provedbe programa u sportu i rekreaciji osiguravaju se iz  
Proračuna Općine Vojnić. 

Natječajni postupak provodi se u skladu sa standardima financiranja programa 
udruga iz javnih izvora propisanima Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge (Narodne novine, broj 26/2015.). 
Opći ciljevi natječaja:  
Razvoj sporta u Općini Vojnić i povećanje kvalitete života djece, mladeži te svih građana kroz 
provođenje sportskih programa treninga i natjecanja u sportskim klubovima Općine Vojnić. 
Posebni ciljevi:  

- Poticanje uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži 
- Razvijanje amaterskog sporta, odnosno rekreacije kao zdravog stila života za sve 

dobne skupine. 
Prioriteti za dodjelu sredstava su razne projektne aktivnosti kojima se unaprjeđuje 
kvaliteta života djece, mladeži i svih građana Općine Vojnić kroz provođenje sportskih 
i rekreacijskih aktivnosti, a koje su usmjerene na sljedeća prioritetna područja:  

- Trening i natjecanja sportaša  
- Sportske priredbe i manifestacije  
- Sport za djecu i mlade  
- Sportsko rekreacijske aktivnosti  

 
 

1.3. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA 
 

Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 70.000,00 
kuna. Ukupna planirana vrijednost Natječaja može se mijenjati ovisno o visini stvarno 
raspoloživih odnosno uplaćenih sredstava.   

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 3.000,00 kuna, a najveći 
je 70.000,00 kuna. 
 
 



2. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA 
 
 

2.1.Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? 
 

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge na području Općine Vojnić, čiji su ciljevi i 
djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana u području sporta, odnosno 
aktivnosti usmjerene prema razvoju i promicanju sporta, a kojima temeljna svrha nije 
stjecanje dobiti. 

Prijavitelji moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: 
 

a) da imaju sjedište na području Općine Vojnić 
b) da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske  
c) da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija  
d) da su upisani u Registar sportskih djelatnosti  
e) da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama 
f) da uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i 
proračunu Općine Vojnić i ustanovama i poduzećima čiji je osnivač/vlasnik 
Općina Vojnić 

g) da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz 
javnih izvora  

h) da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne 
vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela 
sukladno odredbama Uredbe (vidi prilog)  

i) da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim 
propisima  

j) da je utrošio dobivena sredstva i dostavio dokaz Općini Vojnić da je sva 
dobivena sredstva dobivena u 2022. godini i utrošio kako bi se utvrdile 
stvarne potrebe prijavitelja 

 
 

2.2. Neprihvatljivi prijavitelji 
 

Pravo prijave na poziv nemaju: 
 

- ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno 
Zakonu o sportu kao pravne osobe  

- udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija,  
- strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije direktno ili indirektno vezana za sport,  
- udruge koje su u stečaju 

 
 
 
 
 
 
 



2.3. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim Natječajem 
 
 

2.3.1. Izravni troškovi 
 
Pod izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz 

provedbu pojedinih aktivnosti prijavljenog programa. 
Sredstvima Natječaja smiju se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali 

provođenjem programa. Prilikom procjene programa ocjenjivat će se potreba naznačenih 
troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova. 

Prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz 
provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su: 

- troškovi najma dvorane, sportskih terena, sportskih objekata za održavanje 
treninga i  natjecanja sportaša  

- troškovi stručnog rada trenera i sportskih djelatnika za provođenje programa  
- troškovi natjecanja – kotizacija, članarina, troškovi sudaca, troškovi delegata, 

troškovi   službenih osoba na natjecanjima, troškovi prijevoza  
- troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta/programa koja mora biti 

specificirana po vrsti i iznosu  
- grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, majica i sl. pri 

čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene)  
- usluge promidžbe (održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, 

promidžbeni materijal)  
- troškovi putovanja (troškovi prijevoza - priznaju se ako je putovanje potrebno za 

provedbu aktivnosti, a koristi se ekonomski najisplativija opcija)  
- putni troškovi (putni nalozi) koji mogu biti isključivo u svrhu obavljanja osnovnih 

aktivnosti kluba  
- knjigovodstvene (računovodstvene) usluge  
- ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.  

 
 
2.3.2. Neizravni troškovi 

 
Korisniku sredstava može se odobriti do najviše 20% ukupno odobrenog iznosa 

financiranja za pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: 
- komunalne usluge (energija, voda, smeće i sl.),  
- uredski materijal,  
- sitan inventar, 
- telefon, pošta i internet,  
- reprezentacija (sendviči i sl., voda i drugo bezalkoholno piće koje je neophodno za 

provedbu aktivnosti). 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Neprihvatljivi troškovi  
 

Neprihvatljivim troškovima smatraju se: 
- kazne koje se ne odnose na kazne iz sportskih susreta u području natjecateljskog 

sporta 
- financijske globe i troškovi sudskih sporova 
- troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju 

provedbe projekta/programa financiraju iz drugih izvora 
- kupovina zemljišta ili građevina 
- donacije u dobrotvorne svrhe 
- zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima 
- ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi 
- drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta. 

 

 
2.5. Zabrana dvostrukog financiranja 
 

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina neće dati financijska 
sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz nekog javnog izvora i po posebnim propisima 
kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste 
korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. 

 
 
 

3. NAČIN PRIJAVE 
 
 
 

3.2. Sadržaj prijavnih obrazaca 
 

Da bi prijava i program udruge mogao biti uvršten u Program javnih potreba u sportu 
predlagatelj mora podnijeti prijavu na posebnim obrascima koji se mogu preuzeti na 
mrežnim stranicama Općine Vojnić (www.vojnic.hr): 

 
1. Obrazac opisa programa ili projekta-B1. 
2. Obrazac proračuna Financiranje programa- B2 

 
SADRŽAJ Obrazac opisa programa ili projekta – B1 
Opći obrazac programa dio je obvezne dokumentacije.  
Obrazac opisa programa ispunjava se na hrvatskom jeziku i sadrži podatke o sadržaju i 
programu aktivnosti za koje se traži financiranje.  
Sadržaj opisnog obrasca obuhvaća informacije o: 
 

1. podnositelju prijave  
2. redovnom programu za koje se traži financiranje  
3. opisu programa  
 

http://www.vojnic.hr/


Potrebno je ispuniti sve tražene podatke, ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti poštom ili 
osobno u zatvorenoj koverti .  
Obrasci u kojima nedostaju podaci vezani uz sadržaj programa neće biti uzeti u razmatranje.  
Obrazac je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u 
razmatranje.  
Ako obrazac prijave programa sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati 
nevažećom. 
 
SADRŽAJ Obrazac proračuna Financiranje programa – B2 
Obrazac proračuna programa dio je obvezne dokumentacije koji se ispunjava na hrvatskom 
jeziku i sadrži podatke o nazivu Javnog poziva, nazivu udruge i nazivu programa te prihodima 
i rashodima programa.  
 
Prijava u kojima nedostaje obrazac Proračuna neće biti uzeta u razmatranje, kao ni prijava u 
kojoj obrazac Proračuna nije u potpunosti ispunjen.  
 
Obrazac je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u 
razmatranje. 
 
Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni dostavi i dokumentaciju kako je navedeno 
u točki 6 POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE. 
 
 

3.3. Način i rok slanja prijave 
 

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku.  
Prijava na natječaj u papirnatom obliku dostavlja se preporučeno poštom ili osobno.  
Izvornik prijave se šalje poštom.  
Prijave se šalju na sljedeću adresu:  
 

Općina Vojnić 
Trg Stjepana Radića 1 

47220 Vojnić 

 

Rok za prijavu je u skladu s javnim pozivom. Prijava je dostavljena u roku ako je na 
prijamnom pečatu Općine Vojnić razvidno da je zaprimljena prijava zaprimljena do kraja 
datuma i sata koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj.  Sve prijave poslane izvan roka 
neće biti uzete u razmatranje. 
 

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 
upita na sljedeće adrese elektroničke pošte: opcina@vojnic.hr, najkasnije 2 dana prije isteka 
natječaja.  
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih 
koji su pitanja postavili. 
 
 

mailto:opcina@vojnic.hr


4. PROCJENA PRIJAVE I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 
 
 
 

4.1. Postupak administrativne provjere 
 

Davatelj financijskih sredstava ili Povjerenstvo vrše provjeru ispunjavanja propisanih 
uvjeta natječaja. Davatelj financijskih sredstava ustrojava Povjerenstvo za procjenu prijava 
koje se sastoji od 3 članova, predstavnika Općine Vojnić. 

 
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 obavijestiti sve prijavitelje 
koji nisu zadovoljili propisane uvjete o razlozima odbijanja njihove prijave. 
 
 

4.2. Postupak ocjene kvalitete programa i rokovi za podnošenje prigovora 
 

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

 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa na Poziv daje ocjenu kvalitete 

programa i prijedlog za financijsku potporu.  
 
Razmatraju se samo oni programi koji su udovoljili propisanim uvjetima Poziva. 

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete Poziva mogu uložiti prigovor u roku od osam 
(8) dana od primitka obavijesti. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik u roku od 8 dana od 
dana zaprimanja prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu 
Poziva. 
 
 

4.3. Ocjena prijava koje su zadovoljile propisane uvjete poziva 
 

Članove/ice Povjerenstva za procjenu kvalitete/vrijednosti prijava obvezni su 
potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti koja se potpisuje nakon izrade popisa udruga 
koje su prošle fazu provjere ispunjavanja administrativnih uvjeta poziva.  

 
Svaka pristigla i zaprimljena prijava ocjenjuje se temeljem kriterija Općine Vojnić za 

vrednovanje programa u sportu.  
 
Kriteriji za procjenu programa definirani su od strane Općine Vojnić, a isti će biti 

temelj za ocjenu i procjenu programa u sportu u 2022. godini. 
 
 



 

5. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH 
SREDSTAVA 

 
 

Svi prijavitelji čije su prijave ušle u postupak ocjene, biti će obaviješteni o donesenoj 
odluci o dodjeli financijskih sredstava programima u sklopu Poziva.  

 
U slučaju da prijavitelj nije ostvario dovoljan broj bodova, obavijest mora sadržavati 

razloge  za dodjelu manje ocjene od strane Povjerenstva. 
 
Prije konačnog potpisivanja ugovora s korisnikom sredstava, a temeljem procjene 

Povjerenstva, davatelj može tražiti reviziju obrasca proračuna kako bi procijenjeni troškovi 
odgovarali realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti. 
 

Općina će u roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli 
financijskih sredstava, obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za 
financiranje o razlozima ne financiranja njihovog projekta ili programa, uz navođenje 
ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog 
dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.  

 
Prijaviteljima kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, 

omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa te ujedno imaju pravo na prigovor na 
natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova, ukoliko udruga 
smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje, u roku od osam 
(8) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Poziva.  

 
Odluku po prigovoru donosi Općinski načelnik. Prigovor se ne može podnijeti na 

odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava. 
 
Općina Vojnić će sa svakim krajnjim korisnikom sredstava (prijaviteljima čiji će 

programi biti financirani) potpisati ugovor kojim će regulirati prava i obveze potpisnika. 
 

 
 
 
 
6. POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 

 
1. Javni poziv  
2. Upute za prijavitelje  
3. Obrazac opisa programa ili projekta - B1  
4. Obrazac proračuna Financiranje programa - B2 
5. Izjava o povjerljivosti i zaštiti podataka 
 



 

Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz prijavu: 
 

• Ispunjeni Obrazac opisa programa ili projekta - B1  

• Ispunjeni obrazac proračuna Financiranje programa - B2 

• izvadak iz Registar udruga Republike Hrvatske ne stariju od 6 mjeseci 
(izdaje ured državne uprave, Splitska 14). Ispis izvatka iz Registra udruga RH 
moguće je izvršiti na slijedećoj stranici: https://registri.uprava.hr/#!udruge 

• izvadak iz registra neprofitnih organizacija (ispis Izvatka moguće je izvršiti 
sa stranice: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Index)  

• izvadak iz Registra sportskih djelatnosti (ispis Izvatka moguće je izvršiti sa 
stranice: https://www.kazup.hr/index.php/sport-uoskolstvo)  

• preslika PRVE I POSLJEDNJE STRANICE važećeg ovjerenog Statuta 

• Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave 
javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je 
potpisala obrasce za prijavu programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o 
financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni 
postupak u skladu s odredbama Uredbe. Prihvatljiva je i potvrda iz sustava 
e-građanin sa svrhom za zaposlenje 

• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

• Potpisanu i ovjerenu izjavu (potpisuje ju predsjednik kluba) da su ispunjene 
sve obveze prema davateljima potpore u ranije provođenim programima / 
projektima / manifestacijama 

• Potvrde Porezne uprave o stanju duga s obveze plaćanja doprinosa za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i obveze plaćanja poreza te drugih 
davanja prema državnom proračunu.  

• Program rada udruge za 2022. godinu (program sportskog treninga, 
program natjecanja, održavanje sjednica izvršnih tijela i Skupštine, ostali 
programi) 

• Izjava o povjerljivosti i zaštiti podataka 

• Izvješće o realiziranom programu za 2022. godinu i dokaz o utrošku svih 
sredstava te izjavu da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore 
u ranije provođenim programima / projektima / manifestacijama  

• Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
 

https://registri.uprava.hr/#!udruge
https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Index
https://www.kazup.hr/index.php/sport-uoskolstvo

