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Lastovo, 12. siječnja 2023. godine 
 

 Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“, broj 26/15. i 37/21.), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 

Lastovo („Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 6/21.) te članka 31. Statuta Općine Lastovo 

(„Službeni glasnik Općine Lastovo“, broj 3/09., 1/13., 2/13., 5/18., 6/20., 7/20. i 2/21.), 

Općinska načelnica Općine Lastovo objavljuje 
 

NATJEČAJ 

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama  

za 2023. godinu iz Proračuna Općine Lastovo 
 

I. 

 Sredstva iz Proračuna Općine Lastovo, osigurana za financiranje projekata i programa 

rada udruga, namijenjena su potpori programima i projektima udruga koje djeluju na području 

Općine Lastovo, a dodjeljuju se na temelju provedenog Natječaja za prijavu projekata i 

institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz Proračuna Općine Lastovo (u daljnjem 

tekstu: Natječaj) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Lastovo www.lastovo.hr . 
  

II. 

 Sredstva se dodjeljuju udrugama koje su registrirane, a sjedište im je na području 

Općine Lastovo ili im je sjedište izvan Općine Lastovo, a djeluju na području Općine 

Lastovo, u područjima/kategorijama: 

 javne potrebe u sportu, 

 javne potrebe u socijalnoj skrbi, 

 javne potrebe u protupožarnoj zaštiti, 

 javne potrebe u civilnoj zaštiti, 

 javne potrebe u zdravstvu te 

 javne potrebe u poljoprivredi. 
 

III. 

  Uvjeti koje podnositelji prijave moraju udovoljavati kako bi ostvarili nepovratna 

sredstva, odnosno stekli status korisnika financiranja su: 

 udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske; 

 udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija (dokaz pribavlja 

Povjerenstvo iz elektroničkih baza podataka); 

 udruga mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o 

financiranju iz Proračuna Općine Lastovo; 

 udruga ne smije na natječaj prijaviti više od 2 programa ili projekta; 

 udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema Državnom 

proračunu i Proračunu Općine Lastovo; 
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 udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i 

projekata, obavljanje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga; 

 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; 

 da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske 

unije, Državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave,  

 prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce 

određene ovim Natječajem. 
 

IV. 

 Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 39.700 EUR (299.119,65 HRK). 
 (Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK). 

 Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/projektu je 700 EUR (5.274,15 HRK), a najveći iznos po pojedinom 

programu/projektu sukladno područjima/kategorijama je: 

 javne potrebe u sportu    13.000 EUR (97.948,50 HRK) 

 javne potrebe u socijalnoj skrbi  10.500 EUR (79.112,25 HRK) 

 javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  14.000 EUR (105.483,00 HRK) 

 javne potrebe u civilnoj zaštiti        700 EUR (5.274,15 HRK)  

 javne potrebe u zdravstvu        800 EUR (6.027,60 HRK) 

 javne potrebe u poljoprivredi        700 EUR (5.274,15 HRK). 
 

V. 

 Prijava na Natječaj mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:  

 obrazac opisa programa ili projekta - Obrazac 1.,  

 obrazac proračuna programa ili projekta - Obrazac 2., 

 obrazac izjave o usklađenosti statuta udruge s odredbama Zakona o udrugama, 

da nema duga s osnove poreza, doprinosa i drugih davanja prema državnom 

proračunu, te da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja 

programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđivan, te da 

troškovi programa/projekta za koji se traži financijska potpora od Općine 

Lastovo, ne podliježu dvostrukom financiranju iz javnih sredstava državnog 

proračuna, proračuna Europske unije i/ili sredstava proračuna jedinica lokalne i 

regionalne samouprave, odnosno da isti programski troškovi neće biti 

višestruko financirani iz različitih javnih izvora - Obrazac 3., 

 popis priloga koji se prilažu uz Obrazac prijave programa/projekta. 
 

VI. 

 Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, 

koji su zajedno s Natječajem za prijavitelje dostupni na službenoj internetskoj stranici Općine 

Lastovo www.lastovo.hr .  

 Prijavni obrasci s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj 

omotnici osobno ili putem pošte na adresu: 

Općina Lastovo 

Dolac 3 

20290 Lastovo 

 uz naznaku:  

„Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama  

za 2023. godinu iz Proračuna Općine Lastovo - NE OTVARATI“. 
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 Rok za podnošenje prijave na Natječaj je 30 dana od dana objave javnog natječaja (od 

12. siječnja 2023. godine do 11. veljače 2023. godine). 

 Svaki prijavitelj može podnijeti najviše 2 (dvije) prijave za program ili projekt 

sukladno kategorijama iz točke II. 

 Svaka pojedinačna prijava dostavlja se u zasebnoj omotnici i u suprotnom neće biti 

razmatrana. 

 Pravo podnošenja prijave na Natječaj nema korisnik koji nije ispunio svoje obveze 

prema Općini Lastovo u skladu s Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava za provedbu 

programa odobrenog iz sredstava Proračuna Općine Lastovo za 2022. godinu. 

 Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan 

roka. 
 

VII. 

 Provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja i ocjenjivanje prijava 

provodi Povjerenstvo za administrativnu provjeru. 

 Po obradi svih pristiglih ponuda Povjerenstvo donosi Odluku koje se prijave upućuju u 

daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 

propisanih uvjeta Natječaja. 

 Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne 

uvjete Natječaja sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za prijavitelje te daje 

prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte i druge potpore. 

 Odluku o dodjeli financijskih sredstava, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, 

donosi Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, te se ista objavljuje na službenoj internetskoj 

stranici Općine Lastovo www.lastovo.hr. 

 Općina će, u roku od osam dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava 

obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje uz navođenje 

ostvarenog broja bodova/ocjena po pojedinim kategorijama ocjenjivanja. 

 Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u 

roku od osam dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Natječaja omogućiti uvid 

u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o 

osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. 

 Podnositelji prijave imaju pravo u roku od 8 dana od dana od dana zaprimanja Odluke, 

odnosno obavijesti, podnijeti prigovor u pisanom obliku na adresu Općina Lastovo, Dolac 3, 

20290 Lastovo, uz naznaku: „Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku 

udrugama za 2023. godinu iz Proračuna Općine Lastovo – Prigovor na Odluku/obavijest“. 

 Općinska načelnica odlučuje povodom prigovora podnositelja prijave na prijedlog 

Povjerenstva za rješavanje prigovora. 
 

VIII. 

 Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Lastovo će potpisati 

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, najkasnije 30 dana od donošenja Odluke, kojim će se 

definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos sredstava i namjena, sredstva te rokovi 

provedbe i obveze izvještavanja o provedbi projekta ili programa i utrošku sredstava. 
 

IX. 

 Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, korisnik sredstava daje odobrenje 

Općini Lastovo da osnovne podatke o korisniku i projektu objavi na službenim internetskim 

stranicama Općine Lastovo te u drugim izvještajima.  

 Sastavni dio ovog Natječaja su Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu projekta ili 

programa te obrazac izvješća o realizaciji - Obrazac 4. 

OPĆINSKA NAČELNICA 

Anita Jančić Lešić, v.r. 

http://www.lastovo.hr/

