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KLASA: 402-02/22-01/7 

URBROJ: 2178-2-04-22-7 

Bebrina, 26. listopada 2022. godine 

 

Temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od 

interesa za opće dobro koje provode udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog 

društva sredstvima proračuna Općine  Bebrina  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 

broj 19/2017) (dalje u tekstu: Pravilnik) Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ  

za podnošenje prijava za sufinanciranje obveznog doprinosa u 2022. godini 

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

 

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 2. i točki 10. Pravilnika, Općina Bebrina (u daljnjem 

tekstu: Općina) poziva udruge i vjerske zajednice koji provode programe i projekte ugovorene 

iz fondova Europske unije i inozemnih izvora, te projekte koje provode u partnerstvu s Općinom 

ili jednim ili više partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, te koje provode 

projekte ugovorene iz tuzemnih fondova vodeći pri tome računa o poštivanju načela 

izbjegavanja dvostrukog financiranja da se jave na javni natječaj za sufinanciranje obveznog 

doprinosa korisnika. 

Financijska sredstva, odnosno nefinancijske podrške se odobravaju i dodjeljuju 

prijaviteljima koji imaju registrirano središte na području Općine ili projekte provode u većoj 

mjeri na području Općine, odnosno na zemljopisnom području različitom od teritorija Općine 

ako na taj način promoviraju Općinu i doprinose njenom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, 

regionalnoj, nacionalnoj i inozemnoj razini.  

Iznimno se financijska podrška odobrava u smanjenom obliku i to samo u cilju 

sufinanciranja projekta kojima se potiče i razvija suradnja s organizacijama civilnog društva s 

područja Općine, te se projekt obavlja u određenom obliku na području Općine Bebrina. 

Ovim Javnim natječajem pozivaju se korisnici da prijave sufinanciranje vlastitog 

obveznog doprinosa financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova 

Europske unije i inozemnih izvora, te potpore za projekte koje provode u partnerstvu s Općinom 

ili jednim ili više partnera na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.  
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Sukladno točki 10. stavku 1. članka 2. Pravilnika i članka 1. stavka 4. točke 9. Uredbe 

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

za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015 i 37/2021) ovim pozivom 

pozivaju se i korisnici da prijave obvezni vlastiti doprinos za provedbu projekta ugovorenih iz 

tuzemnih fondova. 

Općina Bebrina će putem ovog Javnog natječaja sufinancirati sredstva koja je korisnik 

dužan osigurati iz vlastiti sredstava u projektu za koji je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih 

sredstava ili dobio Odluku o odobrenim sredstvima. 

 Korisnik ne može podnijeti zahtjev za one projekte za koje već ima odobreno 

sufinanciranje vlastitog doprinosa. Korisniku se sredstva dodjeljuju za 2022. godinu, te je ista 

u obvezi utrošiti u 2022. godini. 

Korisnik je u obvezi Općini Bebrina dostaviti dokaz u namjenski utrošenim sredstvima 

(ugovor o izvršenim radovima, račun za izvršene radove ili uslugu/ bankovni izvod) za koja 

putem ovog javnog natječaja traži sufinanciranje prije isplate odobrenih sredstava, a najkasnije 

do rok navedenog u Ugovoru o sufinanciranju. 

 

II. VRIJEDNOST NATJEČAJA  

Planirana vrijednost javnog natječaja je 100.000,00 kuna.  

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti s pojedinim prijaviteljima u 

ovom prioritetnom području je 100,00  kuna, a najveći 100.000,00 kuna. 

Sredstva javnog natječaja su namjenska. Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će 

se sukladno odredbama Ugovora o sufinanciranju. 

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave ovog javnog natječaja zaključno s 28. 

studenim 2022. godine. 

 

 

III. DOSTAVA PRIJAVE  

 

Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu: 

 

OPĆINA BEBRINA 

BEBRINA 83, 35254 Bebrina 

 

s naznakom: „Javni natječaj za sufinanciranje obveznog doprinosa u 2022. godini“ 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo putem elektronske pošte na 

adresu opcina@bebrina.hr . 
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UPUTE ZA PRIJAVITELJE 

 

I. PRIHVATLJIVI KORISNICI  

 

Sukladno članku 11. Pravilnika, Općina Bebrina može dodijeliti sredstva prijavitelju koji ima 

sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/odluku o dodjeli i koji: 

- ima registrirano sjedište na području Općine i projekt za čije se sufinanciranje prijava 

podnosi obavlja, u većoj mjeri, na području Općine, odnosno na zemljopisnom području 

različitom od područja Općine ako na taj način promovira Općinu i doprinosi njezinom 

ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, područnoj, državnoj i međunarodnoj razini, 

- je registriran kao udruga, zaklada, ustanova ili druga pravna osoba čija temeljna svrha nije 

stjecanje dobiti 

- upisan je u odgovarajući registar 

- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i poračunu Općine 

- je upisan u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u 

skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (ako je primjenjivo), 

- je ispunio sve ugovorne obveze prema Općini i svim drugim davateljima financijskih 

sredstava iz javnih izvora u protekloj godini 

- ima osobe ovlaštene za zastupanje i osobe koje vode projekt,a  protiv kojih ne vodi kazneni 

postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom, 

- prijavljuje projekt koji zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru i u skladu je s 

navedenim prioritetima 

- općim aktom ima uspostavljen model dobrog upravljanja i kontrola, te spriječavanja 

interesa pri raspolaganju javnim sredstvima (ako je primjenjivo) 

- statutom su se opredijelili za obavljanje djelatnosti koja je predmet sufinanciranja i kojima 

ne promiču uvjerenja i ciljeve koji su u suprotnosti sa Zakonom i Ustavom  

- projekt je ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva 

- imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete 

- nema sjedište registrirano na području Općine Bebrina ukoliko uz prethodno navedene 

uvjete, provode svoje projekte kojima se potiče i/ili razvija suradnja s udrugama s područja 

Općine i u određenom obliku ih obavljaju na području Općine Bebrina. 

  

Prije potpisivanja ugovora Davatelj može zatražiti da prijavitelj priloži dokaze da se protiv 

odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni postupak, te da ima podmirene sve obveze, poreze 

i doprinose. 

Pravo na sufinanciranje projekta prijavitelj ostvaruje samo za troškove vlastitog 

doprinosa u projektu, odnosno sredstva se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja troškova 

koje je prijavitelj dužan osigurati iz vlastitih izvora.  

Korisnik je dužan općini Bebrina dostaviti dokaz o utrošku sredstava za koja je od općine 

Bebrina traži sufinanciranje prije isplate odobrenih srerdstava, do roka koji će se definirati 

ugovorom o sufinanciranju Dokaz o namjenski utrošenim sredstvima  (ugovor o izvršenim 

radovima, plaćeni račun za izvršene radove ili uslugu/ bankovni izvod, fotografije). 

  

Sredstva za sufinanciranje odobravaju se do iskorištenja ukupnog iznosa predviđenog za 

ovo prioritetno područje.  

Ukupan iznos sredstava koji će se sufinancirati ovisi broju podnesenih zahtjeva i 

raspoloživim sredstvima.  
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Podnositelj ne može podnijeti zahtjev za one projekte za koje je već odobreno sufinanciranje 

vlastitog doprinosa na temelju javnih poziva tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, 

javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno sredstva iz 

fondova EU-a i međunarodnih fondova u tekućoj kalendarskoj godini. 

 

 

II. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA 

Za financiranje aktivnosti iz ovog natječaja u 2022. godini raspoloživ je iznos od 100.000,00 

kn. 

 

 

III. IZNOS SUFINANCIRANJA 

 

Najmanji iznos financijskih sredstava sufinanciranja koje prijavitelj može tražiti u zahtjevu 

je 100,00  kuna, a najveći 100.000,00 kuna. 

Isplata odobrenih financijskih sredstva izvršit će se sukladno odredbama Ugovora o 

sufinanciranju. 

 

IV. PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE 

 

Prijava za sufinanciranje podnosi se na obrascu koji se objavljuje uz javni natječaj.  

Zahtjevu (Obrazac 1.) se se mora priložiti: 

- Obrazac 2. -Izjavu da se ne vodi kazneni postupak/izjavu o nekažnjavanju 

- Obrazac 3.- Izjavu o ispunjenim obvezama 

- Obrazac 4.- Izjava o dvostrukom financiranju 

- Obrazac 5.- Suglasnost za uvid u kaznenu evidenciju ako prijavitelj u projektu radi s djecom 

- Obrazac 6.- Izjava o projektima financiranim iz javnih izvora 

- Obrazac 7.- Popis priloga 

- Potvrda Porezne uprave da prijavitelj nema dugovanja 

- Statut (ako je primjenjivo i ako nije javno dostupan) 

- Popisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/ Odluka o dodjeli sredstava 

- Dokaz o namjenski utrošenim sredstvima  (ugovor o izvršenim radovima, plaćeni račun za 

izvršene radove ili uslugu/ bankovni izvod, fotografije ako su sredstva utrošena- ako je 

primjenjuje) 

- Partnerski sporazum (ako je primjenjivo) 

 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim 

stranicama Općine Bebrina www.bebrina.hr.  

 

 

V. PREGLED I OCJENA PRIJAVA 

 

Razmatrat će se samo one prijave koje su pravovremeno prijavljene i koje u cijelosti 

zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. Pravovremeno pristiglom prijavom smatra se prijava 

koja je do navedenog roka važenja ovog Natječaja pristigla u općinu Bebrina ili je 

preporučenom pošiljkom predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga. 

U slučaju kad korisnik financiranja nije vratio financijska sredstva koja su mu do 

trenutka podnošenja prijave dodijeljena od Općine, zbog neispunjavanja obveza na osnovi 

dodjele financijskih sredstava iz prethodnih godina, Općina će donijeti odluku da se prijave 

koje na natječaj dolaze od tog prijavitelja ne uzimaju u obzir. 

http://www.bebrina.hr/
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Općinski načelnik odlukom osniva Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. 

U postupku provjere ispunjavanja propisanih administrativnih uvjeta natječaja 

Povjerenstvo provjerava je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanome roku, ako je 

primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva, ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i 

partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja, jesu li dostavljeni, potpisani i 

ovjereni svi obvezni obrasci te jesu li ispunjeni drugi propisani uvjeti natječaja. 

Svi prijavitelji čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj 

činjenici moraju biti obaviješteni u roku od najviše 8 dana od dana donošenja odluke, nakon 

čega mogu u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor Općinskom 

načelniku, koji će u roku od 3 dana od primitka prigovora o istome odlučiti. 

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Općinskog načelnika, prijava će biti upućena 

u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. 

 

VI. OCJENJIVANJE PRIJAVE 

Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane administrativne 

uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani ovim javnim pozivom i Pravilnikom te 

daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava. O čemu, uzimajući u obzir sve činjenice, 

odlučuje Općinski načelnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI 

1. Mrežna stranica općine Bebrina www.bebrina.hr 

2. Jedinstveni upravni odjel 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec. 

http://www.bebrina.hr/

