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                 Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga od interesa za 

opće dobro Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik broj 9/15) i Odluke o utvrđivanju 

prioriteta financiranja, načinu raspodjele raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju 

programa i projekata koje u određenom području provode udruge u 2016. godini od 

12.01.2016. Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi raspisuje: 

 

 

J A V N I     N A T J E Č A J  

za sufinanciranje projekata sanacije, obnove, izgradnje  

i opremanja religijskih i vjerskih objekata na području  

Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini 
 

 

 

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

Predmet ovog Javnog natječaja jesu projekti kojima se sufinancira sanacija, obnova, 

izgradnja i opremanje religijskih i vjerskih objekata (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) na 

području Općine Kneževi Vinogradi, koje vjerske zajednice predlažu temeljem ovog Javnog 

natječaja. 

 

II. UVJETI ZA PRIJAVU 

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti isključivo vjerske zajednice na području Općine 

Kneževi Vinogradi odnosno vjerske zajednice koje imaju sjedište u drugoj jedinici lokalne 

samouprave ako ta vjerska zajednica ima crkvenu nadležnost na dijelu teritorija Općine 

Kneževi Vinogradi. Vjerske zajednice trebaju biti upisane u Evidenciju vjerskih zajednica u 

Republici Hrvatskoj, a objekt za kojeg se traži sanacija, obnova, izgradnja ili opremanje treba 

se nalaziti na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

III. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA I IZNOS POTPORE 

Za financiranje projekata sanacije, obnove, izgradnje i opremanja religijskih i vjerskih 

objekata na području Općine Kneževi Vinogradi u Proračunu Općine Kneževi Vinogradi za 

2016. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn. 

 

IV.  NAČIN I ROK PRIJAVE 

Projekti se prijavljuju na propisanim obrascima,  koji  čine sastavni dio ovog Javnog 

natječaja. Obrasce je potrebno u cijelosti popuniti tiskano elektronskim putem sa svim 

podacima koji se traže. 

Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe. 
Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost namjere 

realizacije pripremljenih projekata kao i postojanje opravdanosti da se projekt sufinancira iz proračuna 

Općine Kneževi  Vinogradi. 



     Prijave se, na propisanim obrascima i s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici 

šalju preporučeno poštom ili osobno predaju na sljedeću adresu: 

 

OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI 

Jedinstveni upravni odjel 

Hrvatske Republike 3 

31309 Kneževi Vinogradi 

 

s naznakom ˝Za Javni natječaj za sufinanciranje projekata sanacije, obnove, izgradnje  

i opremanja religijskih i vjerskih objekata – NE OTVARAJ˝. 

 

Rok za podnošenje prijave na ovaj Natječaj je 30 dana, odnosno zaključno s 25.05.2016. 

 

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima definiranim u Uvjetima 

za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ili netočno ispunjene te koje pristignu izvan roka 

odnosno su poslane izvan roka neće se razmatrati. 

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 

dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, 

podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe 

Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

 

Vjerske zajednice nezadovoljne odlukom o dodjeli sredstava ili odbijanju prijave imaju 

pravo prigovora sukladno Uputama za prijavitelje. 

 

V. DODATNE INFORMACIJE 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem 

upita na adresu elektronske pošte: opcina@knezevi-vinogradi.hr. 

 

 

 

       JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

       OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 
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