Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ br. 26/15. i 37/21.), i članka 8. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14., 1/18. i
8/21.), Općinska načelnica Općine Vrpolje raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata, programa i manifestacija koje provode športske, kulturne i
ostale civilne udruge na području Općine Vrpolje
za 2022. godinu
Članak 1.
Općina Vrpolje poziva športske, kulturne i ostale civilne udruge koje su programski
usmjerene na rad u području športa, kulture i ostalih djelatnosti da se prijave za financijsku
potporu projektima, programima i manifestacijama koji doprinose razvoju športa, kulture i
ostalih aktivnosti za opće dobro u zajednici.
Udruge mogu prijaviti na ovaj Javni natječaj projekte, programe ili manifestacije za
sljedeća područja:
- Šport
- Kultura
- Ostale aktivnosti i djelatnosti.
Članak 2.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 322.000,00
kuna raspoređena za sljedeće aktivnosti i djelatnosti:
- Za športske udruge
- 210.000,00 kuna
- Za kulturne udruge
- 60.000,00 kuna
- Za ostale civilne udruge
- 52.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom
projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 75.000,00 kuna.
Članak 3.
Udruge mogu prijaviti projekte, programe ili manifestacije koje doprinose razvoju
zajednice za sljedeća područja i aktivnosti:
- ŠPORT
– poticanje i promicanje športa, provođenje sportskih aktivnosti
djece i mladeži, sportska priprema, natjecanja domaća i
međunarodna, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana i drugo.
- KULTURA
- njegovanje kulturne tradicije i običaja, kulturna suradnja sa drugim
općinama i gradovima u RH i međunarodna kulturna suradnja,
održavanje kulturnih manifestacija na području Općine Vrpolje,
poticanje glazbenog stvaralaštva, izložbe i slične manifestacije koje
pridonose razvoju i promicanju kulturnog života Općine Vrpolje.
- OSTALE UDRUGE – sve druge civilne organizacije i udruge proizašle iz Domovinskog
rata koje su od interesa za opće dobro zajednice i podižu kvalitetu
života građana Općine Vrpolje i šireg okruženja.

Članak 4.
Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na službenoj
internet stranici Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr) i na Oglasnoj ploči Općine Vrpolje.
Rok za podnošenje prijedloga projekata, programa i manifestacija je 30 dana od dana
objave odnosno do 1. veljače 2022. godine.
Članak 5.
Svaka udruga može prijaviti više projekata, programa ili manifestacija po ovom
Javnom natječaju na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. godine.
Članak 6.
Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja sadrži:
- Tekst Javnog natječaja
- Upute za prijavitelje
- Obrasce za prijavu projekata (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 i
A12).
Članak 7.
Uvjeti Javnog natječaja koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu financijskih
sredstava za financiranje projekata, programa i manifestacija su sljedeća:
1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi
odgovarajući registar;
2. udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o
financiranju iz Proračuna Općine Vrpolje;
4. udruga uredno predaje sva izvješća Općini Vrpolje i drugim institucijama;
5. udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom
Proračunu i Proračunu Općine Vrpolje;
6. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa
i projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga;
7. mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja
programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili
kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);
9. da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz Proračuna Europske
unije, državnog Proračuna ili Proračuna Općine Vrpolje;
10. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce
određene natječajem i ovim Pravilnikom.
Članak 8.
Prijedlozi projekata ili programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima
koji su zajedno s uputama za prijavitelje dostupni na službenoj internet stranici Općine
Vrpolje ( www.vrpolje.hr ) i u Općini Vrpolje, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje.
Članak 9.
Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje

prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje provodi zadaće vezane za
provedbu Javnog natječaja sukladno članku 17., 18. i 19. Pravilnika o financiranju javnih
potreba na području Općine Vrpolje.
Članak 10.
Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja, odnosno ocjenjivanja projekata i
izrade prijedloga odluke o odobravanju ili neodobravanju financijskih sredstva od strane
Povjerenstva, Općinska načelnica donosi konačnu Odluku o odobravanju i raspodjeli
financijskih sredstava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje za 2022.
godinu.
Na temelju konačne Odluke iz stavka 1. ovog članka Općinska načelnica će sa svim
udrugama kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti ugovore kojima će se definirati
prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava, namjena sredstava te rokovi provedbe i
izvještavanja.
Članak 11.
Odluka iz članka 10. objavljena je na službenim stranicama Općine Vrpolje
www.vrpolje.hr.
Članak 12.
Udruge koje nisu prijavljene u Registru neprofitnih organizacija nemaju pravo
sudjelovati u ovom Javnom natječaju te se neće razmatrati prijave koje nisu pravodobno
dostavljene i koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.
Članak 13.
Prijave na Javni natječaj sa dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici s
naznakom „Ne otvaraj – za Javni natječaj za financiranje javnih potreba“ preporučeno poštom
ili na urudžbeni zapisnik – pisarnicu na sljedeću adresu: OPĆINA VRPOLJE, Trg dr. Franje
Tuđmana 1, 35210 Vrpolje.
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