
 

 

 

 

 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC 

           OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 402-08/21-01/01 

URBROJ: 2123/07-03-21-1 

Zrinski Topolovac, 21. lipnja 2021. 

 

 

           

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 

98/19) 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),  članka 47. Statuta Općine Zrinski Topolovac („Službeni glasnik Općine Zrinski 

Topolovac „ br.2/21) Općinska načelnica Općine Zrinski Topolovac raspisuje 

 

J A V N I   N A T J E Č A J   

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Zrinski Topolovac za 2021. godinu 

 

1. Općina Zrinski (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge registrirane na području 

Općine i udruge koje svoje aktivnosti obavljaju na području Općine i svojim 

djelovanjem promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Zrinski Topolovac, koje 

su statutima programski usmjerene na rad u području sporta, kulture i tradicije, te 

drugih društvenih djelatnosti, da se prijave na Javni natječaj za dodjelu financijskih 

sredstava  udrugama i drugim organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: 

natječaj). 

 

2.  Udruge i druge organizacije civilnog društva, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti 

aktivnosti u sljedećim prioritetnim područjima: 

 

1.  sport, 

2.  kultura, tradicija i društvene djelatnosti 

 

3.  Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 80.000,00 kuna. 

 

         Isplata odobrenih financijskih sredstva definirati će se ugovorom. 

 

4. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim 

stranicama Općine, a istječe 21. 07. 2021. godine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        5.  Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga i/ili druga organizacija civilnog društva 

čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, uz uvjet da: 

 

- ima registrirano sjedište na području Općine i/ili aktivnosti za koje se prijava podnosi 

obavlja, u većoj mjeri, na području Općine, odnosno na zemljopisnom području 

različitom od područja Općine ako na taj način promovira Općinu i doprinosi 

njezinom ugledu i prepoznatljivosti na lokalnoj, područnoj, državnoj i inozemnoj 

razini, 

- upisana je u Registar udruga  u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave 

Natječaja, 

- programski je usmjerena na rad u području sporta, kulture i društvenih djelatnosti što 

je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, 

- upisana je u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko 

poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 

- ispunila je sve ugovorne obveze prema Općini i svim drugim davateljima financijskih 

sredstava iz javnih izvora. 

 

6. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju sadržavati: 

 

- obrazac Opisa programa ili projekta ( sadrži podatke o udruzi, podatke o programu ili 

projektu te financijski plan), 

- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

- obrazac izjave o nekažnjavanju, 

- obrazac izvještaja o radu za 2020. godinu. 

 

 

Prije potpisivanja ugovora udruge i druge organizacije civilnog društva će morati priložiti 

dokaze da imaju podmirene sve doprinose i plaćen porez. 

 

 

      7.  Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama 

za prijavitelje dostupne na mrežnim stranicama Općine (www.zrtopolovac.hr ). 

      Natječajna dokumentacija se šalje preporučeno poštom ili predaje osobno na adresu: 

 

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC  

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

„Javni natječaj za udruge – ne otvaraj“ 

Zrinski Topolovac 274 

43202 Zrinski Topolovac 

 

s naznakom:  

 

„J A V N I   N A T J E Č A J   

za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Zrinski Topolovac za 2021. godinu 

 

 

 

        Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 

dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava,  

http://www.zrtopolovac.hr/


 

 

 

podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe 

Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje 

programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na 

području Općine Zrinski Topolovac za 2021. godinu 

       Razmatrat će se samo one prijave koje su pravovremeno prijavljene i koje u cijelosti 

zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja. 

 

 

8. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti telefonski na broj 043/877 241 ili  

putem elektronske pošte na adresu: opcina.zrinski.topolovac@bj.t-com.hr 

 

 

                                                                                               Općinska načelnica 

                                                                                                Jasna Mikles Horvat 

 


