
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 1. i 9a. 
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o 
športu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 20. Zakona o 
tehničkoj kulturi (NN broj: 76/93, 11/94 i 38/09), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne 
novine“, br. 74/14) i članka 46. Statuta Općine Vrsi (''Službeni glasnik Općine Vrsi'' broj 02/13) 
Načelnica Općine Vrsi objavljuje 

OGLAS ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, ŠPORTU, TEHNIČKOJ 
KULTURI, SOCIJALNOJ SKRBI I HUMANITARNIM AKTIVNOSTIMA OPĆINE VRSI  U 2017. GODINI 

      I. 

U javne potrebe u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima 
Općine Vrsi za 2017. godinu uvrstiti će se u skladu sa Zakonom, djelomično ili u cijelosti: 

    a) KULTURA 

1.) programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od interesa za 
Općinu Vrsi, 

2.) programi zaštite i revitalizacije spomenika kulture od izuzetne vrijednosti za Općinu Vrsi, 
3.) otkup vrijednih muzejskih predmeta, otkup knjiga za potrebe knjižnice, 
4.) izdavanje knjiga, brošura, časopisa i listova u kulturi od interesa za Općinu Vrsi, 
5.) programi koji imaju za cilj unapređenje i posebice, stvaraju nove kvalitete kazališno – 

scenskog, glazbenog i likovnog života Općine Vrsi, 
6.) programi koji imaju za cilj oživljavanje i poticanje kulurno – amaterskog stvaralaštva na 

području Općine Vrsi, 
7.) akcije i manifestacije u književno – nakladničkoj, muzejsko – galerijskoj, likovnoj i glazbeno 

– scenskoj djelatnosti od interesa za Općinu Vrsi, 
8.) rekonstrukcija, sanacija, investicijsko održavanje i opremanje objekata i ustanova kulture 

od interesa za Općinu Vrsi. 
 

    b) ŠPORT 

1.) poticanje promicanja športa, 
2.) provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 
3.) organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja, te opća i posebna 

zdravstvena zaštita sportaša, organiziranje i provođenje treninga, 
4.) športsko – rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, kao i druge športske 

aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke 
sposobnosti pučanstva, 

5.) tjelesna kultura i športske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja, 
6.) održavanje i izgradnja objekata od značaja za Općinu Vrsi, 
7.) stručni rad u športu, te obrazovna i informacijska djelatnost u športu. 

      

 c)  TEHNIČKA KULTURA 

1.) poticanje i promicanje tehničke kulture, 
2.) odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i 

informatičkih znanja i vještina za darovitu i hendikepiranu djecu, 



3.) programi organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i sl.), 
4.) organiziranje i provođenje smotra znanstveno – tehničkog stvaralaštva mladih, 
5.) nabavka opreme, održavanje i popravak objekata tehničke kulture, 
6.) informativno nakladničke i nakladničke djelatnosti glede tehničke kulture u Općini Vrsi. 

 

     d)   SOCIJALNA SKRB I HUMANITARNE AKTIVNOSTI 

1.) programi i aktivnosti udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida, hrvatskih dragovoljaca 
Domovinskog rata, hrvatskih branitelja, obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, 

2.) programi aktivnosti udruga civilnih stradalnika Domovonskog rata, različitih invalidskih 
udruga, 

3.) aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama, hendikepiranim osobama, 
4.) aktivnosti usmjerene na područje zdravstvene zaštite i psihosocijelne pomoći obiteljima, 
5.) programi i aktivnosti za djecu i mlade. 

 

     II. 

Prijave projekata i programa u kulturi, športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim 
aktivnostima podnose udruge, organizacije, samostalni djelatnici te ostale pravne i fizičke osobe, 
ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Općinu Vrsi.  

Prijedlozi programa/projekata moraju biti prijavljeni na propisanim obrascima koji se mogu 
preuzeti na službenoj web stranici Općine Vrsi (www.vrsi.hr). Svaki program/projekt koji se 
prijavljuje mora se prijaviti na jednom zasebnom obrascu. Program/projekt koji se prijavljuje i u 
nazivu i opisu u obrascu mora sadržavati isključivo jednu određenu aktivnost koja će se provesti. 

Pojedine prijave koje sadrže više od jedne projektne ili programske aktivnosti neće biti uzete u 
razmatranje u cijelosti, već isključivo prva od navedenih aktivnosti. 

Redovne aktivnosti udruga, koje ne predstavljaju konkretnu programsku/projektnu aktivnost, neće 
biti uzete u razmatranje. 

Ukoliko prijavitelj prijavljuje više programa/projekata nije potrebno za svaki prijavljeni 
program/projekt dostavljati:  

Obrasce 3 i 4, Izvadak iz Registra udruga, presliku godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu, 
RNO obrazac, životopis voditelja/ice projekta, dokaz o usklađenosti Statuta sa Zakonom o 
udrugama i potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, već samo za jednu od 
prijava. 

 

Prijedlozi Udruga moraju sadržavati slijedeće dokumente: 

 ovjeren i potpisan Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac 1) 

 ovjeren i potpisan Obrazac proračuna programa/projekta (Obrazac 2) 

 ovjeren i potpisan Obrazac da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Vrsi (Obrazac 
3) 

 Izvadak iz Registra udruga (može i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u 
Registru udruga) - http://registri.uprava.hr/#!udruge  

http://registri.uprava.hr/#!udruge


 Presliku godišnjeg financijskog izvješća za 2015. godinu, a sukladno Zakonu o financijskom 
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 121/14) i 
Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija 
(„Narodne novine“, br. 31/15) 

 potpisana i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 4) 

 dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (RNO) - https://banovac.mfin.hr/rnoprt/  

 vlastoručno potpisan životopis voditelja/ice prijavljenog programa/projekta 

 dokaz o usklađenosti statuta Udruge sukladno novom Zakonu o udrugama („Narodne 
novine“, br.74/14) i  

 Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi 

 

Prijedlozi fizičkih osoba moraju sadržavati:  

 ovjeren i potpisan Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac 1) 

 ovjeren i potpisan Obrazac proračuna programa/projekta (Obrazac 2) 

 životopis kandidata 

 uvjerenje da se  protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i 

 Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi 

 

Prijedlozi trgovačkih društava moraju sadržavati:  

 ovjeren i potpisan Obrazac opisa programa/projekta (Obrazac 1) 

 ovjeren i potpisan Obrazac proračuna programa/projekta (Obrazac 2) 

 izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci i 

 Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema Državi 

      

III 

Rok za dostavu prijedloga programa je do 30. studenog 2016. godine.  

Prijedlozi programa dostavljaju se na adresu: Općina Vrsi, Jedinstveni upravni odjel, dr. Franje 
Tuđmana 6, 23235 Vrsi, osobno, poštom ili elektroničkom poštom na opcina@vrsi.hr.  

Nepotpuni prijedlozi, te prijedlozi koji pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu neće se uzimati u 
razmatranje. 

Prijedloge programa potrebno je poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici. Na vanjskoj stranici 
omotnice obavezno treba navesti:  
 

1. naziv i adresu prijavitelja 
2. naznaku “J A V N I  N A T J E Č A J za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, 

športu, tehničkoj kulturi, socijalnoj skrbi i humanitarnim aktivnostima Općine Vrsi u 
2017. godini“ - ne otvaraj 

3. područje programa (kultura, sport, tehnička kultura, socijalna skrb ili humanitarna 
aktivnost) 

 
Prijave programa/projekata koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima javnog natječaja (zakašnjele 

https://banovac.mfin.hr/rnoprt/


prijave, prijave koje ne sadrže svu propisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi 
način, odnosno suprotno uvjetima iz ovog javnog natječaja) neće biti upućene na stručno 
ocjenjivanje. Utvrđivanje udovoljavaju li dostavljene prijave propisane uvjete javnog natječaja 
zadatak je Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja. Ocjenu 
prijava koje su ispunile propisane uvjete javnog natječaja izvršit će Povjerenstvo za ocjenjivanje 
prijava. 
  
 
IV 

Općina Vrsi i korisnik kojem će biti dodijeljena financijska sredstva za programe/projekte u 2017. 
godini sklopit će Ugovor o financijskoj potpori. 

                                                                                                             

Klasa: 612-01/16-01/07 
Urbroj: 2198/34-01-16-1 
Vrsi,  10. listopada 2016.g.  

      Načelnica: 

Sandra Vukić, prof.  


