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1. JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA SANACIJE, 

OBNOVE, IZGRADNJE I OPREMANJA RELIGIJSKIH I VJERSKIH 

OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI U 2016. 

GODINI 

 

1.1. Predmet i ciljevi 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.  

Cilj natječaja je zaštita i očuvanje baštine, odnosno religijskih i vjerskih objekata na 

području Općine Kneževi Vinogradi te omogućavanje svim vjernicima primjerene i jednake 

uvjete sudjelovanja na vjerskim obredima. 

 

1.2. Planirani iznosi i ukupna vrijednost Javnog natječaja 
 

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. 

Maksimalni iznos koji se može tražiti po ovom Javnom natječaju iznosi 100.000,00 kuna, 

a uvjet sufinanciranja je najmanje 1% vrijednosti projekta od strane vjerske zajednice.  

 

2. UVJETI NATJEČAJA 
 

2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu? 
 

Pravo podnošenja prijave programa ili projekta imaju 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 nalazi na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

2.2. Vremensko razdoblje i mjesto provedbe programa i projekata  

 

Planirano trajanje projekata je do 12 mjeseci. Projektne aktivnosti trebaju završiti 

zaključno s 31.12.2016. godine.  

Mjesto provedbe je Općina Kneževi Vinogradi. 

 

2.3. Prihvatljivost troškova  

 

Prihvatljivi troškovi su troškovi sanacije i obnove religijskih i vjerskih objekata i nastavak 

rekonstrukcije, izgradnje i opremanja crkava i župnih dvorova na području Općine Kneževi 

Vinogradi. 
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2.3.1. Neprihvatljivi troškovi 

 

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se: 

 

 dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova, 

 dospjele kamate po obvezama, 

 stavke koje se već financiraju iz javnih izvora, 

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

programa/projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije 

po završetku projekta, 

 gubitci na tečajnim razlikama, 

 zajmovi trećim stranama, 

 drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima 

projekta/programa. 

3. NAČIN PRIJAVE 

 

Za prijavu na Javni natječaj prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne 

obrasce i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju definiranu ovim Uputama za prijavitelje: 

1. Obrazac opisa projekta, 

2. Obrazac proračuna projekta, 

3. Dokaz o upisu u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (dovoljan ispis sa 

mrežnih stranica) 

4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od 

dana objave Javnog natječaja (preslika) 

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni 

postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave Javnog natječaja (preslika) 

6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

7. Potpisanu (od strane odgovorne osobe) i ovjerenu izjavu da su ispunjene sve obveze 

prema davateljima potpore u ranije provođenim programima/projektima/ 

manifestacijama  

8. Potpisanu (od strane odgovorne osobe) i ovjerenu izjavu o sufinanciranju projekta 

9. Kao prilog obrascu proračuna, za odobrena financijska sredstva iznad 20.000,00 kn, 

dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o 

cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.) 

 

3.1. Sadržaj opisnog obrasca 

 

Opisni obrazac projekta dio je obvezne dokumentacije.  

Ispunjava se na hrvatskom jeziku, a sadrži podatke o prijavitelju, te sadržaju projekta, 

aktivnostima za koje se traži financiranje te rezultatima projekta. 

Potrebno je ispuniti sve tražene podatke, ispisati obrazac, potpisati ga i ovjeriti pečatom 

udruge te ga dostaviti preporučeno poštom ili osobno u Pisarnicu Općine Kneževi Vinogradi. 

 Obrasci u kojima nedostaju podatci, vezani uz sadržaj projekta neće biti primljeni u 

razmatranje. 

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti primljeni 

u razmatranje.  

Ukoliko opisni obrazac sadrži gore navedene nedostatke, prijava će se smatrati 

nevažećom.  
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3.2. Sadržaj obrasca Proračuna 

 

Obrazac Proračuna dio je obvezne dokumentacije koji se ispunjava na hrvatskom jeziku 

i sadrži podatke o svim troškovima projekta, kao i o bespovratnim sredstvima koja se traže od 

davatelja.  

Prijava, u kojoj nedostaje obrazac Proračuna, neće se razmatrati, kao ni prijava u kojoj 

obrazac Proračuna nije u potpunosti ispunjen. 

Obrazac je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti primljeni 

u razmatranje. 

 

3.3. Gdje poslati prijavu? 

 

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku 

(jedan izvornik). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane 

od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. 

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 obaveznom naznakom:    

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

i opremanja religijskih i vjerskih objekata – NE OTVARAJ˝. 

 

3.4. Rok za podnošenje prijave 

 

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Općine Kneževi Vinogradi 

(knezevi-vinogradi.hr) od 25. travnja 2016. godine.  

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 25. svibnja 

2016. godine. Sve prijave poslane nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. 

U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda 

o točnom vremenu prijma pošiljke. Ako je prijava dostavljena poštom, vrijedit će datum koji je 

pečatom naznačen na omotnici. 

Obrasci za prijavu zajedno s detaljnim uputama za prijavljivanje nalaze se na mrežnim 

stranicama Općine Kneževi Vinogradi (knezevi-vinogradi.hr). 

 

3.5. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja? 

 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti  pismenim putem, usmenim, 

slanjem e-maila na: opcina@knezevi-vinogradi.hr i to najkasnije do 20. svibnja 2016. godine. 

Odgovori na pojedine upite poslat će se u najkraćem mogućem roku izravno na  adrese onih 

koji su pitanja postavili. 

 

 

 

http://knezevi-vinogradi.hr/
file:///C:/Users/zkolaric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0SNLGS2I/knezevi-vinogradi.hr
file:///C:/Users/zkolaric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0SNLGS2I/opcina@knezevi-vinogradi.hr
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4. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA 

 

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru: 

(A) PREGLED PRIJAVA U ODNOSU NA PROPISANE UVJETE NATJEČAJA 

Povjerenstvo za potpore vrši provjeru propisanih uvjeta Natječaja (dalje: 

Povjerenstvo). 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta poziva provjerava se: 

 je li prijava dostavljena na pravi Javni natječaj i u zadanome roku, 

 je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u Javnom 

natječaju, 

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, 

 je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva, 

 jesu li predložene aktivnosti prihvatljive, 

 jeli  prijavitelj prihvatljiv sukladno uputama za prijavitelje javnog natječaja te, 

 jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog natječaja. 

 

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava prema propisanim uvjetima 

Natječaja, Povjerenstvo Zapisnikom sa sjednice utvrđuje koje se prijave upućuju  na procjenu 

kvalitete, a koje se odbijaju radi ne ispunjavanja formalnih propisanih uvjeta. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi pisanim će putem obavijestiti sve 

prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane uvjete (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu 

propisanu, potpisanu i ovjerenu dokumentaciju ili prijave podnesene na drugi način, odnosno 

suprotno uvjetima iz Javnog natječaja) o razlozima odbijanja njihove prijave. 

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete ovog 

Javnog natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor Općinskom načelniku.  

(B) PROCJENA PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE  

NATJEČAJA 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavu koja udovoljava formalnim uvjetima ocjenjuje 

putem Obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta. 

5. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH 

SREDSTAVA 

Nakon donošenja odluke o projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina 

će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o vjerskim zajednicama, projektima kojima su 

odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.  

Općina će o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti pisanim putem vjerske zajednice 

čiji projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta. 

 Vjerske zajednice kojima nisu odobrena financijska sredstva, mogu na zahtjev u roku 

od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja pristupiti uvidu u ocjenu 

njihovog projekta. Vjerske zajednice koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih 

sredstava imaju pravo na prigovor koji se podnosi JUO 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 Općinski načelnik Općine. 

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje 

nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko vjerska zajednica smatra da je u prijavi dostavila dovoljno 



Upute za prijavitelje 

7 

 

argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju 

sredstava ili visini dodijeljenih sredstava. 

Općina Kneževi Vinogradi će ukupna sredstva za financiranje projekata vjerskih 

zajednica dodijeljenih po ovom Javnom natječaju vjerskim zajednicama naznačiti prema 

dogovorenoj dinamici plaćanja te će sa svakom vjerskom zajednicom čiji će projekt biti 

financirani potpisati ugovor kojim će regulirati prava i obveze potpisnika.  

 

6. INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA 

 

 

Faze Javnog natječaja Datum 

Objava Javnog natječaja 25.04.2016. 

Rok za slanje Natječaja 25.05.2016. 

Rok za slanje pitanja vezanih uz Javni natječaj      23.05.2016 

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz Javni natječaj 24.05.2016. 

Rok za provjeru propisanih uvjeta Javnog natječaja 30.05.2016. 

Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta Javnog 

natječaja 

31.05.2016. 

Rok za podnošenje prigovora radi odbijanja prijave 8 dana od dana 

prijema obavijesti 

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete Javnog 

natječaja 

20.05.2016. 

Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti 

prijaviteljima 

06.06.2016. 

Rok za uvid i dostavljanje prigovora na odluku o dodjeli financijskih 

sredstava 

8 dana od dana 

prijema obavijesti 

Rok za ugovaranje 15.06.2016 

 

Davatelj financijskih sredstava ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. 

Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kneževi 

Vinogradi (knezevi-vinogradi.hr). 

 

 

 

 

file:///C:/Users/zkolaric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/0SNLGS2I/knezevi-vinogradi.hr
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7. POPIS POTREBNE OBAVEZNE DOKUMENTACIJE 

 

1. Obrazac opisa projekta, 

2. Obrazac proračuna projekta, 

3. Dokaz o upisu u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (dovoljan ispis 

sa mrežnih stranica) 

4. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana 

od dana objave Javnog natječaja (preslika) 

5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv odgovorne osobe prijavitelja ne vodi kazneni 

postupak koje nije starije od šest mjeseci od objave Javnog natječaja (preslika) 

6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 

7. Potpisanu (od strane odgovorne osobe) i ovjerenu izjavu da su ispunjene sve obveze 

prema davateljima potpore u ranije provođenim programima/projektima/ 

manifestacijama  

8. Potpisanu (od strane odgovorne osobe) i ovjerenu izjavu o sufinanciranju projekta 

9. Kao prilog obrascu proračuna, za odobrena financijska sredstva iznad 20.000,00 kn, 

dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o 

cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.) 

 

Nedostatak dokumentacije navedene od red.br. 1-9 razlog je za odbijanje pristigle 

prijave. 

 

 

      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

      OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 
 

 


