
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA MOTOVUN 

 Općinski načelnik  

 

KLASA: 007-01/17-01/03 

URBROJ: 2163/05-04-17-1 

Motovun, 10. veljače 2017. godine 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 

137/15) te članka 48. Statuta Općine Motovun („Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13), 

a sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14), Zakona o 

financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 

121/14) i 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), 

načelnik Općine Motovun dana 10. veljače 2017. godine donosi  

 

ODLUKU  

o raspisivanju javnog natječaja i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna 

Općine Motovun za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i 

manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj (dalje u tekstu: Natječaj) i utvrđuje se način 

raspodjele planiranih sredstava iz Proračuna Općine Motovun za 2017. godinu namijenjenih 

financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Općine Motovun, u ukupnom iznosu od 124.000,00 kuna 

(stodvadesetičetiritisućakuna), a koja su u proračunu Općine Motovun za 2017. godinu 

raspoređena u sljedeća područja:  

 

Razdjel 100– Jedinstveni upravni odjel, Program: A08 1001 Javne potpore civilnog 

društva, Aktivnost A08 1001 A100101 – tekuće donacije, na poziciji R0196 - ukupno 

70.000,00 kuna, 

Razdjel 100 – Jedinstveni upravni odjel, Program: A05 1001 Javne potrebe u kulturi, 

Aktivnost A05 1001 A100105 – Poticanje udruga i ustanova u kulturi- tekuće donacije, na 

poziciji R0191  - ukupno 30.000,00 kuna,  

  Razdjel 100– Jedinstveni upravni odjel, Program: A06 1001 Sport  i rekreacija, 

Aktivnost A06 1001 A100101 – poticanje sportskih udruga, na poziciji R0192 - ukupno 

20.000,00 kuna,  

 Razdjel 100– Jedinstveni upravni odjel, Program: A07 1001 Potpore prema 

socijalnom programu, Aktivnost A07 1001 A100102 – tekuće donacije, na poziciji R0194 - 

ukupno 4.000,00 kuna,  

  

Članak 2. 

Sredstva navedena u članku 1. raspodijeliti će se na temelju Natječaja za financiranje 

programa, projekata i manifestacija koje provode udruge na području Općine Motovun u 

2017. godini čiji je nositelj Općina Motovun i u skladu s dokumentacijom za provedbu 

Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.  

 



Članak 3. 

 

Obvezna natječajna dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. Ove Odluke 

obuhvaća:  

 

1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode 

organizacije civilnog društva,  

2. Upute za prijavitelje,  

3. Tekst javnog poziva/natječaja,  

4. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,  

5. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,  

6. Popis obveznih priloga koji se prilažu prijavi,  

7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,  

8. Obrazac izjave o nekažnjavanju  

9. Obrazac o ispunjenim obvezama  

10. Obrazac za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog 

poziva/natječaja  

11. Obrazac za ocjenu programa/projekta/manifestacije,  

12. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije,  

13. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije,  

14. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta/manifestacije.  

 

Članak 4. 

 

Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 3. objavljuje se u cijelosti na 

mrežnim stranicama Općine Motovun www.motovun.hr.  

 

Članak 5. 

 

Općina Motovun nadležna je za provedbu postupka.  

Sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode 

organizacije civilnog društva i Uputama za prijavitelje, na prijedlog Jedinstvenog upravnog 

odjela, Načelnik imenuje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta 

javnog natječaja iz redova zaposlenika Općine, koji će provesti otvaranje i provjeru da li 

prijave ispunjavanju propisane (formalne) uvjete.  

Na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Načelnik imenuje i Povjerenstvo za 

ocjenjivanje kao nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo koje mogu sačinjavati predstavnici 

Općine, Istarske županije, znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni stručnjaci za područja 

obuhvaćena prioritetnim područjima javnog natječaja.  

Zadaća ovog Povjerenstva je ocjenjivanje zaprimljenih prijava koje su uspješno 

ispunile provjeru propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.  

Članovi oba Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Pravilniku o 

financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva i 

Uputama za prijavitelje.  

Članak 6. 

 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava programa, projekata ili 

manifestacija, Načelnik Općine Motovun donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.  

Na temelju Odluke iz stavka 1. ovog članka Općina Motovun će s nositeljem 

programa, projekta ili manifestacije sklopiti pojedinačne ugovore.  



 

Članak 7. 

 

Odluka iz članka 6. bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Motovun 

www.motovun.hr. 

 

Članak 8. 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Motovun.  

 

Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na mrežnim stranicama 

Općine Motovun www.motovun.hr. 

 

 

Načelnik Općine Motovun 

Tomislav Pahović, v.r. 
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