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           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO–ZAGORSKA ŽUPANIJA 
             OPĆINA TUHELJ 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA: 230-01/23-01/1 

URBROJ: 2140-29-02/23-6 

Tuhelj, 03.02.2023. 

 

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama ('Narodne novine  74/14, 70/17, 98/19, 

151/22), članka 10. 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 5. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće 

dobro koje provode udruge na području općine Tuhelj (Klasa: 021-05/16-01/1, Urbroj: 2135-

01/16-01/10) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko zagorske 

županije broj 12/18, 3/20 i 18/21) načelnik Općine Tuhelj objavljuje  

 

JAVNI NATJEČAJ  

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE 

DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE TUHELJ ZA 2023. 

GODINU 

 

1. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju i pripadajućoj natječajnoj dokumentaciji, a 

imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod 

Općina će dodjeljivati sredstva za: 

- financiranje programa i projekata udrugama i 

- za financiranje odnosno sufinanciranje podrške institucionalnom, organizacijskom i 

programskom razvoju udruga  

Prioritetna područja su: 

- KULTURA I UMJETNOST – zaštita i promicanje i očuvanje tradicijske baštine, 

poticanje kulturnog stvaralaštva, kulturnog amaterizma, 

- RAZVOJ SPORTA – poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti 

djece i mladeži, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i drugo, 

- OSTALO - humanitarna i socijalna djelatnost, djeca i mladi, održivi razvoj civilnog 

društva, turizam, promicanje poduzetništva, promocija poljoprivrede, zaštita okoliša, 

prirode, životinja, briga o stanovništvu lokalne zajednice, aktivna zajednica

 Aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju cilja, a koje nisu navedene u ovom 

članku uzet će se u razmatranje.   

 

2. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekata udruga koje 

zadovoljavaju: 

1. opće kriterije: 

- upisani su u registar udruga RH ili drugi odgovarajući registar, 

- upisani su u registar neprofitnih organizacija, 
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- korisnici programa  i projekta su stanovnici općine Tuhelj, 

- uredno su ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 

proračuna Općine i drugih javnih izvora i 

2. ostale kriterije: 
a) Prijava se podnosi na obrascima: 

a. Obrazac D1 – Obrazac opisa programa ili projekta i 

b. Obrazac D2 – Obrazac proračuna programa ili projekta. 

b) Popis dokumentacije koja se dostavlja uz prijavu sadrži;  

1) dokaz o registraciji udruge, 

2) financijski izvještaj udruge,  

3) životopis,  

4) preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta,  

5) dokaz o sufinanciranju programa/projekta, 

(spomenuta dokumentacija detaljno je objašnjena u Obrascu E) 

c) Obrazac G - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

d) Obrazac J - Izjava o partnerstvu i 

e) Dokumentacija prije potpisivanja ugovora: 

a) Uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka protiv osobe ovlaštene za 

zastupanje udruge i 

b) Potvrda o nepostojanju poreznog duga. 

 

3. Sredstva za  provedbu natječaja osigurana su u Proračunu Općine Tuhelj za 2023. godinu u 

ukupnom iznosu od 21.236,00 EUR raspoređena na: 

1. Program financiranja javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 9.291,00 EUR, 

2. Program financiranja javnih potreba u sportu u ukupnom iznosu od 2.654,00 EUR, 

3. Druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim 

područjima: iznosi 9.291,00 EUR. 

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu ili projektu je 132,72, a najveći 3.318,07 EUR (točka 1. i 3.), odnosno 

132,72/2.654,00 EUR (točka 2.). 
 

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti najviše 2 programa/projekta po prioritetnom 

području, a ukupno najviše njih 4. 

 

Ugovorom dodijeljena sredstva korisniku sredstava isplaćivat će se na temelju zahtjeva koji se 

šalje neposredno prije planirane aktivnosti, a zaključno do 31.12.2023. godine. 

 

4. Rok za podnošenje prijava po ovom natječaju je 32 dana, a završava zaključno s 

06.03.2023. godine. 

  

5. Prijedlozi se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s obveznim 

obrascima i Uputama za prijavitelje sastavni dio ovog natječaja te dostupan na službenim 

internetskim stranicama općine  http://tuhelj.hr/. 

 

6. Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora 

sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u 

Jedinstveni upravni odjel, obavezno uz naznaku:  

 

JAVNI NATJEČAJ  

http://tuhelj.hr/
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ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE 

DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE TUHELJ ZA 2023. 

GODINU 

 - NE OTVARATI – 

 

na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj. 

 

7. Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 

činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, 

nakon čega mogu narednih 8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor općinskom 

načelniku. 

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog 

kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za 

drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili 

visini dodijeljenih sredstava.  Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom 

obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku 

po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik. Rok za donošenje odluke po 

prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. U slučaju prihvaćanja prigovora od 

strane načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja 

prigovora prijava će biti odbijena. 

 

8. Na postupak natječaja primjenjuju se na odgovarajući način odredbe  Pravilnika o 

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

općine Tuhelj i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 

Pod organizacijama se u ovom javnom natječaju, kao i njemu pripadajućoj obveznoj 

natječajnoj dokumentaciji, podrazumijevaju pravne osobe koje su registrirane kao udruge, 

zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije 

civilnoga društva). 

Ukoliko su odredbe javnog natječaja kao i njemu pripadajuća obvezna dokumentacija u 

suprotnosti sa propisima navedenim u stavku 1. ovog članka primijenit će se na odgovarajući 

način  odredbe navedenih propisa. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Mladen Hercigonja 
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