
 

 

 

 

 

        

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OMIŠALJ 

UPRAVNI ODJEL 

  

Omišalj, 22. prosinca 2022. godine 
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1. OKVIR ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

Općina Omišalj je sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“ broj 26/15) donijela Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (“Službene 

novine Primorsko-goranske županije” broj 36/15) te 29. studenog 2018. godine Izmjene i 

dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-

goranske županije” broj 39/18). 

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (zaklade, 

ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti). 

 

Programom se smatra skup neovisnih, usko povezanih, kontinuiranih aktivnosti i projekata 

usmjerenih ispunjenju određenog cilja. 

Projektom se smatra skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem 

su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja. 

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog 

društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području općine Omišalj. 

Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske  i druge koje se 

provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine Omišalj. 

 

2. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA 

  

Ukupno planirana vrijednost javnog poziva iznosi 230.800,00 eura. 

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

programu/projektu je 500,00 eura, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 

40.000,00 eura. 

Okvirni broj ugovora iznosi 70. 

 

3. FORMALNI UVJETI JAVNOG POZIVA 

 

Općina Omišalj će dodjeljivati sredstva za financiranje programa/projekata udrugama i 

neprofitnim organizacijama uz uvjet da: 

• su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi 

odgovarajući registar, a svojim statutom opredjeli se za obavljanje djelatnosti i 

aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u 

suprotnosti s Ustavom i zakonom; 

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

proračuna Općine Omišalj i drugih javnih izvora; 

• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 

i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine 

Omišalj; 

• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili 

kaznena djela definirana Uredbom. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 

 

Kriteriji za financiranje programa/projekata su: 

• usmjerenost programa/projekata na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u 

zajednici u kojoj se provodi,  

• jasno definiran i stvarno dostižan cilj programa/projekta, 

• jasno definirani korisnici programa/projekta (broj uključene djece i mladih), 

• jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,  

• stvaran odnos troškova  i planiranih aktivnosti projekta/programa,  

• kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta, 

• osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora, 

• izvornost/inovativnost programa/projekta,  

• sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta, 

• osigurano sufinanciranje programa/projekta iz sredstava EU, 

• suradnja i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog 

društva tijekom provedbe programa/projekta, 

• kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/projekta s Općinom Omišalj. 

 

5. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DOJELI SREDSTAVA 

 

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će sljedeću proceduru: 

 

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja 

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, Povjerenstvo za provjeru prijava će 

pristupiti postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva, a sukladno 

odredbama Uredbe i Pravilnika. 

Članove Povjerenstva za provjeru prijava predlaže Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja 

Općinskog vijeća Općine Omišalj, a imenuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.  

Povjerenstvo za provjeru prijava ima predsjednika i dva člana, koji rade na sjednicama i 

sastavljaju zapisnik. Članovi Povjerenstva obvezni su potpisati izjavu o nepristranosti i 

povjerljivosti. 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava se da li je prijava dostavljena na 

javni poziv u zadanome roku, jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te jesu 

li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog poziva. 

Povjerenstvo za provjeru prijava ocjenu ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta mora 

dovršiti u roku od 15 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta. 

 

Ocjenjivanje prijava  

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete 

Javnog poziva sukladno kriterijima koji su propisani ovim uputama koristeći obrazac za 

ocjenjivanje kvalitete prijava te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja 

ga Općinskom vijeću u roku od 30 dana od zaprimanja odluke Povjerenstva za provjeru prijava.  

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno tijelo koje sačinjavaju predstavnici Općine 

Omišalj, znanstvenih i stručnih institucija te nezavisni stručnjaci. Članovi Povjerenstva obvezni 

su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

Članove Povjerenstva za ocjenjivanje predlaže Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja 

Općinskog vijeća Općine Omišalj, a imenuje Općinsko vijeće Općine Omišalj. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje ima predsjednika i dva člana koji ne mogu istodobno biti i članovi 

Povjerenstva za provjeru prijava.  



 

 

 

 

 

Obavijest o donesenoj odluci 

Nakon donošenja odluke o programima/projektima kojima su odobrena financijska sredstva, 

Općina Omišalj će javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o udrugama, programima 

ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. 

Općina Omišalj će u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji prijekti/programi nisu prihvaćeni za financiranje. 

  

6. PODNOŠENJE PRIGOVORA 

 

Prigovori se podnose Upravnom odjelu Općine Omišalj u pisanom obliku u roku od 8 dana od 

dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, a odluku po prigovoru donosi 

Općinski načelnik Općine Omišalj u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. 

Prigovor se može podnijeti jedino na neispunjavanje formalnih uvjeta javnog poziva i u pravilu 

ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu javnog poziva. 

 

7. SKLAPANJE UGOVORA  

 

S udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Omišalj će potpisati ugovor o 

financiranju programa ili projekata. 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru javnog poziva 

i posebnog dijela. 

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava 

udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih 

izvještaja, povjerljivost, javnost i vidljivost, procjena i praćenje projekta, provedbeni rok 

programa ili projekta, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, te povrat 

sredstava i pripadajućih kamata u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih 

sredstava. 

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv 

programa ili projekta, iznos financiranja i slično. 

 

8. ZABRANA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 

 

Zabrana dvostrukog financiranja odnosi se na financiranje dijelova aktivnosti programa i 

projekata koji 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.  

Posebno se zabrana dvostrukog financiranja odnosi na programe i projekte koje će se financirati 

na temelju programa javnih potreba putem drugih javnih izvora, a dokazuje se popunjavanjem 

izjave. 

 

9. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA 

 

Odobrena financijska sredstva mogu se utrošiti isključivo za aktivnosti i troškove utvrđene 

ugovorom o financiranju. 

Svako odstupanje u trošenju sredstava bez odobrenja Općine Omišalj smatrat će se 

nenamjenskim trošenjem sredstava. 

Neprihvatljivim troškovima osobito se smatraju: 

• dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

• dospjele kamate; 



 

 

 

 

 

• božićnice, naknade za godišnji odbor, jubilarne i druge nagrade osim izdataka 

za plaće; 

• kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje 

projekta/programa; 

• zajmovi trećim stranama; 

• troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u 

iznimnim slučajevima). 

 

10. PRIJAVA NA JAVNI POZIV 

 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za 

prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom dostupni na mrežnoj stranici Općine 

Omišalj www.omisalj.hr. 

Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom obliku, 

dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (prethodno potrebna najava na broj 661-

978), u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu: 

 

OPĆINA OMIŠALJ 

 (Javni poziv za financiranje programa i projekata  

od interesa za opće dobro za 2023. godinu – NE OTVARATI)  

PRIKEŠTE 13 

51513 OMIŠALJ 

 

Javni natječaj je otvoren 30 dana od objave na mrežnim stranicama, odnosno do 22. siječnja 

2023. godine. 

 

11. POPIS OBAVEZNIH OBRAZACA ZA PRIJAVU 

 

1. Obrazac 1 - opis programa/projekta, 

2. Obrazac 2 - proračun programa/projekta, 

3. Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja. 

 

Navedeni obrasci mogu se preuzeti na web stranicama Općine Omišalj: www.omisalj.hr. 

Svaki prijavljeni program/projekt treba imati zasebno ispunjene obrasce. 

Udruge građana dužne su priložiti i presliku zapisnika posljednje Skupštine.  

Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak protiv 

osobe ovlaštene za zastupanje, potvrdu Fine o preuzetom financijskom izvještaju za 2022. 

godinu i dokaz o nepostojanju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i 

proračunu Općine Omišalj (Porezna uprava), udruge će dostaviti prilikom potpisivanja 

ugovora ili prilikom podnošenja prvog Zahtjeva za isplatu sredstava iz proračuna. 

 

Napomena: 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 051/661-978, odnosno na adresu e-

pošte: irena.veljacic@omisalj.hr.  

http://www.omisalj.hr/
http://omisalj.hr/hr/383/natjecaj-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-drustvenim-djelatnostima-opcine-omisalj-za-2015-godinu

