
         POPIS PRILOGA KOJI SE PRILAŽU PRIJAVI NA JAVNI NATJEČAJ  ZA PRIJAVU 

PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE 

PROVODE UDRUGE  

 

 

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve obvezne prijavne obrasce i obvezne 

priloge kako je zahtijevano u ovom Natječaju: 

 

(1) Obvezni prijavni obrasci: 

 

a) Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac opisa programa/projekta, 

b) Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac proračuna 

programa/projekta, 

c) Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o nepostojanju 

dvostrukog financiranja,       

d) Popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja Obrazac izjave o partnerstvu, 

ukoliko se program/projekt  provodi u partnerstvu.  

 

(2) Obvezni prilozi: 

 

a) Dokaz da je prijavitelj upisan u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar 

(preslika izvatka iz nadležnog registra ne stariji od tri mjeseca), 

b) Dokaz da je prijavitelj upisan u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi 

odgovarajući registar (preslika izvatka iz Registra neprofitnih organizacija ne stariji od 

tri mjeseca), 

c) Dokaz da se prijavitelj svojim statutom opredijelio za obavljanje aktivnosti koje su 

predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s 

Ustavom i zakonom (preslika Statuta),  

d) Dokaz da je prijavitelj uredno ispunio obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o 

financiranju iz proračuna Općine i drugih javnih izvora, nemaju dugovanja s osnove 

plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih 

davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine, ne stariji od 30 dana od dana 

objave javnog natječaja, 

e)  za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg izvještaja o prihodima i 

rashodima, bilanca i bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku 

godinu 

f) za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog 

knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog 

zastupnika podnositelja i godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 

prethodnu kalendarsku godinu. 

g) Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za 

zastupanje prijavitelja i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije 

pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom. 

 

 


