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1. CILJEVI NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA  

 

Cilj Natječaja je sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2023. godinu 

koje provode udruge, i to prvenstveno potrebe vezane za: 

 

- poticanje i promicanje sporta, 

- provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, 

- djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, 

- očuvanje postojeće kvalitete svih natjecateljskih uzrasta, 

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 

- sufinanciranje sportskih manifestacija. 

 

 

Prioritetne aktivnosti i prioritetna područja za dodjelu sredstava određuju se sukladno 

Programu javnih potreba u sportu Općine Raša za 2023. godinu (Službene novine Općine Raša, 

br. 14/22). Sufinancirat će se prije svega aktivnosti, odnosno troškovi koje se odnose na rad s 

djecom i mlađim uzrastima, te osiguranje redovnog funkcioniranja udruga koje provode naprijed 

navedene javne potrebe u sljedećim područjima: 

 

- aktivnosti u području nogometa 

- aktivnosti u području stolnog tenisa 

- aktivnosti u području boćanja 

- aktivnosti u području sportskog ribolova 

- aktivnosti u području sportskog jedrenja 

- aktivnosti u području juda 

 

 2. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA 

Za financiranje programa i aktivnosti (dalje: programi) u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos 

od 60.000,00 eura, i to: 
 

 

Aktivnosti u području nogometa  43.400,00 

Aktivnosti u području stolnog tenisa 3.900,00 

Aktivnosti u području boćanja 4.600,00 

Aktivnosti u području sportskog ribolova 7.200,00 

Aktivnosti u području sportskog jedrenja 400,00 

Aktivnosti u području juda 500,00 
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Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje programa je 200,00 eura, a najveći 24.000,00 

eura. 

 

Ukupna planirana vrijednost Natječaja može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, 

odnosno uplaćenih sredstava. 

 

 

Broj potpora i rasponi financiranja definiraju se po prioritetnim područjima kako slijedi: 

 

 

1. Aktivnosti u području nogometa:  

- 3 potpore s iznosom sufinanciranja od 200,00 do 24.000,00 eura 

 

2. Aktivnosti u području stolnog tenisa:  

- 1 potpora s iznosom sufinanciranja od 200,00 do 3.900,00 eura 

 

3. Aktivnosti u području boćanja: 

- 1 potpora s iznosom sufinanciranja od 200,00 do 4.600,00 eura 

 

4. Aktivnosti u području sportskog ribolova; 

- 2 potpore s iznosom sufinanciranja od 200,00 do 4.600,00 eura 

 

5. Aktivnosti u području sportskog jedrenja: 

- 1 potpora s iznosom sufinanciranja od 200,00 do 400,00 eura 

 

6.  Aktivnosti u području juda: 

- 1 potpora s iznosom sufinanciranja od 200,00 do 500,00 eura 

 

 

3. FORMALNI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: TKO MOŽE PODNIJETI PRIJAVU? 

 

Prijavu na Natječaj mogu podnijeti udruge i druge organizacije civilnog društva koje zadovoljavaju 

sljedeće kriterije: 

 

- da imaju sjedište na području Općine Raša ili prijavljeni program provode na području 

Općine Raša,  što podrazumijeva uključenost korisnika s područja Općine Raša u prijavljeni 

program 

- da su upisane u Registar udruga RH, odnosno u drugi odgovarajući registar 

- da su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija 
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- da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama te podnijeli zahtjev Uredu 

državne uprave u Istarskoj županiji za promjenu podataka u Registru 

- da su programski usmjerene na rad u području javnih potreba u sportu 

- da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i nije 

pravomoćno osuđena za prekršaje i kaznena djela sukladno odredbama   

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, 37/21 – dalje: 

Uredba)  

- da nemaju dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Raša 

- da su ispunile ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava 

 

 

PRIHVATLJIVI PROGRAMI  

 

Na Natječaj se mogu prijaviti programi povezani s javnim potrebama u sportu navedenim u točki 1. 

ovih Uputa. 

 

U okviru Natječaja financirat će se i aktivnosti sportskih udruga koje spadaju u njihov godišnji 

program rada za 2023. godinu. 

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan program u okviru ovog Natječaja, na razdoblje 

provedbe od 12 mjeseci, u vremenu od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine. 

 

 

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI JAVNIM NATJEČAJEM  

 

Prilikom procjene programa, ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene 

aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova. Troškovi trebaju biti umjereni, opravdani i 

usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i 

učinkovitosti. 

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava ima pravo za pojedini program predožiti sredstva za 

sufinanciranje i u manjem iznosu od najvišeg iznosa utvrđenog rasponom sredstava po pojedinom 

prioritetnom području. Pritom će se voditi procjenom naznačenih troškova u odnosu na predviđene 

aktivnosti te planiranom sufinanciranju prijavljenog programa iz drugih izvora. 

 

Sukladno Programu javnih potreba u sportu Općine Raša za 2023. godinu, sufinancirat će se 

prvenstveno troškovi rada s djecom i mlađim uzrastima, nabavka obvezne sportske opreme, a 

posebno za djecu i mlađe uzrasne skupine, naknade za rad trenera, troškove natjecanja, te ostali 

materijalni troškovi za funkcioniranje udruga. 
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PRIHVATLJIVI IZRAVNI TROŠKOVI:  

 

Pod izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu 

pojedinih aktivnosti prijavljenog programa.  Sredstvima Natječaja smiju se financirati samo stvarni i 

prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa.  

 

Prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi kao što su:    

- troškovi stručnog rada trenera i sportskih djelatnika za provođenje programa   

- troškovi natjecanja – kotizacija, članarina, troškovi sudaca, troškovi delegata, 

troškovi službenih osoba na natjecanjima, troškovi prijevoza   

- troškovi nabavke opreme nužne za provedbu programa koja mora biti specificirana 

po vrsti i iznosu   

- troškovi najma dvorane, sportskih terena, sportskih objekata za održavanje treninga 

i natjecanja sportaša   

- izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz 

udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa   

- troškovi putovanja (troškovi prijevoza - priznaju se ako je putovanje potrebno za 

provedbu aktivnosti, a koristi se ekonomski najisplativija opcija)   

- hranarina (sendviči i sl., voda i drugo bezalkoholno piće koje je neophodno za 

provedbu aktivnosti);  

- troškovi smještaja priznaju se jedino ako su neposredno povezani s provedbom 

aktivnosti, i to u slučajevima višednevnih i međunarodnih programa, do razine 

smještaja kategoriziranog s maksimalno tri (3) zvjezdice (hotel, apartman, privatni 

smještaj)   

- putni troškovi (putni nalozi) koji mogu biti isključivo u svrhu obavljanja osnovnih 

aktivnosti kluba   

- knjigovodstvene (računovodstvene) usluge   

- grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, majica i sl. pri 

čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene)   

- usluge promidžbe (održavanje internetskih stranica, obavijesti u tiskovinama, 

promidžbeni materijal)   

- ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa.   

   

Iz sredstava koja se traže za provedbu programa ne smije se isplaćivati regres ili druge slične 

naknade zaposlenicima i članovima prijavitelja.   

   

   

PRIHVATLJIVI NEIZRAVNI TROŠKOVI   

   

Korisniku sredstava može se odobriti financiranje za pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što 

su:   

- komunalne usluge (energija, voda, smeće i sl.),   

- uredski materijal,   

- sitan inventar,   

- telefon, pošta i internet 
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NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI   

   

Neprihvatljivi troškovi su:   

 

- troškovi sportskih klubova vezani za angažiranje igrača koji nemaju prebivalište na 

području Općine Raša, tj. prelazak igrača iz drugih klubova i plaćanje naknada igračima 

- troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz 

pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Općine dio tih troškova može priznati kao 

prihvatljiv trošak) 

- putni nalozi igračima koji nisu povezani s osnovnom djelatnošću kluba (sastanci, seminari i 

sl.)    

- kazne koje se ne odnose na kazne iz sportskih susreta u području natjecateljskog sporta, 

financijske globe i troškovi sudskih sporova   

- troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju 

provedbe programa financiraju iz drugih izvora   

- doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema 

nacionalnom zakonodavstvu   

- plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima   

- doprinosi u naravi: nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) od trećih strana koji ne 

obuhvaćaju izdatke za Korisnika   

- donacije u dobrotvorne svrhe   

- drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima programa. 

 

 

 

4. KAKO SE PRIJAVITI?  

 

 

Podnositelji prijave – udruge svoje programe prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, a 

natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti sa službene mrežne stranice Općine Raša www.rasa.hr 
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A) OBAVEZNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE PRILIKOM PRIJAVE NA  

NATJEČAJ: 

 

- Opisni obrazac (izvornik, ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane ovlaštene osobe 

podnositelja zahtjeva) – Obrazac 1.  

- Obrazac proračuna (izvornik, ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane ovlaštene 

osobe podnositelja zahtjeva) – Obrazac 2. 

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, 

izdana nakon objave Natječaja   

- Popis članova udruge s adresom stanovanja (ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane 

ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva)  

Važna napomena: 

Iz popisa treba biti vidljivo koji su članovi registrirani u matičnom Savezu, odnosno koji su 

aktivni u smislu sudjelovanja na službenim natjecanjima. 

Također, iz popisa treba biti vidljiv broj aktivnih članova udruge mlađih od 18 godina, s 

naznakom kojoj uzrasnoj selekciji pripadaju.   

 

 

B) OBAVEZNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE ISKLJUČIVO PRIJE 

POTPISIVANJA UGOVORA: 

 

 

- Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave Natječaja, da se 

protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu 

programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi 

prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe  

- Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (ovjerena pečatom udruge i potpisan od 

strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva) – Obrazac 3 

- Godišnji financijski izvještaj o poslovanju udruge u 2022. godini i dokaz o uredno predanom 

izvješću FINA-i  

 

Napomena: 

 

U cilju pružanja podrške prijaviteljima, Povjerenstvo za formalne uvjete Natječaja će samostalno – 

posebno za svakog prijavitelja – isprintati ispis iz Registra udruga radi provjere podataka vezanih 

za usklađenost statuta sa Zakonom o udrugama te da li je ovlaštena osoba za zastupanje udruge 

u mandatu. 

 

Da bi udruga vodila transparetno financijsko poslovanje, ista mora biti upisana u Registar 

neprofitnih organizacija (RNO) koji vodi Ministarstvo financija. Stoga, će Povjerenstvo za formalne 

uvjete Natječaja – za svakog prijavitelja – isprintati ispis iz RNO-a radi provjere podataka. 

 

Također, nadležno upravno tijelo može zatražiti nadopunu i/ili pojašnjenje dokumentacije u 

vremenskom roku koji nadležno upravno tijelo odredi. 
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5. GDJE I U KOJEM ROKU POSLATI PRIJAVU?  

Prijave se šalju preporučenom poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Raša u 

zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:  

 

Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, 

s naznakom: 

„Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 2023. 

godinu koje provode udruge – ne otvarati“. 

 

Prijave se mogu dostaviti i elektroničkim putem na e-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr 

 

Rok za prijavu na Natječaj je do 3. veljače  2023. godine do 12 sati. 

 

Prijava je dostavljena u roku ako je u naznačenom roku zaprimljena u Općini Raša neovisno na 

koji način se dostavlja (poštom, osobno ili elektroničkim putem). 

 

U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem (na e-adresu: opcina-

rasa@pu.t-com.hr), prijavitelj je dužan Općini, na njen zahtjev, dostavititi na uvid svu potrebnu 

izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku. 

 

Prijave koje ne budu predane s potpunim podacima, koje se ne dostave u navedenom roku, 

nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima, 

neće se razmatrati.  

 

 

 

6. KOME SE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA?  

 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte 

procelnik@rasa.hr ili pravnica@rasa.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijave. 

  

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Raša ne može davati 

prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja ili troškova navedenih u prijavi.  

 

 

 

 

mailto:procelnik@rasa.hr
mailto:pravnica@rasa.hr
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7. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA 

 

Opis kriterija Bodovi 

A. OPĆENITI KRITERIJI  

Koliko je program relevantan u odnosu na ciljeve i prioritetne aktivnosti Natječaja? 0-5 

Odnos vrijednosti projekta u odnosu na društvenu korist **(x3) 0-5 (x3)** 

Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo predlagatelja? 0-5 

Jesu li troškovi programa usklađeni s planiranim aktivnostima programa? *(x2) 0-5 (x2)* 

Sufinanciranje programa iz drugih izvora 0-5 

Kvaliteta i održivost programa 0-5 

Predstavljanje Općine Raša u zemlji i inozemstvu 0-5 

B. PREDNOST U FINANCIRANJU (boduju se samo udruge koje imaju sjedište 
na području Općine Raša) 

 

Masovnost (broj članova udruge registriranih u matičnom Savezu) 0-5 

Broj uzrasnih selekcija (bod od 0 do 3) 0-3 

Mladi u udruzi (programu) - broj aktivnih članova mlađih od 18 godina *(x2) 0-5 (x2)* 

Sportski rezultati udruge (rang natjecanja, uspjesi u 2022. godini) 0-5 

 

Bodovi kod kriterija označeni s jednom zvijezdicom množe se s 2, a kod kriterija označenih s dvije 

zvijezdice množe se s 3, i to zbog njihove važnosti. 

 

Ukoliko pojedini kriterij nije moguće bodovati jer za to nema uporišta u prijavi, procjenjivači će 

dodijeliti 0 bodova. 

 

Financijsku podršku može ostvariti program ocijenjen s najmanje 30 bodova. 

 

 

Za procjenu prijavljenih sportskih manifestacija ne utvrđuju se bodovni kriteriji, nego će članovi 

Povjerenstva za ocjenjivanje prijava utvrditi prijedlog iznosa sredstava za sufinanciranje na temelju 

sljedećih opisnih kriterija: 

- Kvaliteta manifestacije  

- Utjecaj manifestacije na ostvarenje javnih potreba u sportu Općine Raša i na promociju 

Općine Raša 

- Odnos vrijednosti manifestacije u odnosu na društvenu korist  

- Organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu manifestacije 

- Realan odnos troškova i očekivanih rezultata manifestacije 

- Uključenost građana. 
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8. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI 
SREDSTAVA 

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru: 

 

Nakon zatvaranja natječaja, Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih 

uvjeta natječaja evidentira sve zaprimljene prijave te provjerava ispunjavaju li prijave propisane 

uvjete natječaja. 

 

Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome će biti obaviještene pisanim 

putem u roku od 8 (osam) radnih dana od dana donošenja odgovarajuće odluke. 

 

Udruge koje su dobile obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete natječaja mogu u 

roku od 8 (osam) dana izjaviti prigovor na odluku. O prigovoru odlučuje Općinska načelnica u roku 

od tri dana od dana primitka prigovora. 

 

U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena na stručno ocjenjivanje. 

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane (administrativne) uvjete 

natječaja, sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za prijavitelje, koristeći obrazac za 

ocjenjivanje kvalitete prijava, te izrađuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za 

programe ili projekte. 

 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinska načelnica. 

 

Pri donošenju Odluke iz prethodnog stavka Općinska načelnica posebno će uzeti u obzir činjenicu 

o trenutnim propisanim općim protuepidemijskim mjerama zbog pandemije bolesti COVID 19 i 

njihovom utjecaju na realizaciju prijavljenih programa ili projekata, te na realizaciju prihoda 

Proračuna Općine Raša za 2023. godinu. 

 

S obzirom na naprijed navedeno, Općinska načelnica može tijekom godine izmijeniti Odluku o 

dodjeli financijskih sredstava. 

 

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

zbirnu ocjenu njihovog programa, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli 

financijskih sredstava za programe uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su 

ocjenjivale program ili projekt. 

 

Nakon donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte, Općina će javno 

objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima kojima su odobrena sredstva i 

iznosima odobrenih sredstava financiranja. Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim 

stranicama Općine. 

 

Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje programa potpisati ugovor o financiranju. 
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Općina će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za 

programe, obavijestiti udruge čiji programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima 

nefinanciranja njihova programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama 

ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa. 

 

Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe mogu podnijeti 

prigovor na odluku. 

 

Prigovor se može podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima 

natječaja. O prigovoru odlučuje općinska načelnica u roku od osam dana od dana primitka 

prigovora. 

 

Općina Raša, kao voditelj obrade osobnih podataka, će s osobnim podacima fizičkih osoba (osobe 

ovlaštene za zastupanje udruga i drugih neprofitnih organizacija, voditelji projekata, fizičke osobe – 

partneri i dr.) postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, nacionalnom zakonu Republike Hrvatske 

temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite 

osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Općina 

Raša čuva povjerljivost osobnih podataka samo onim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi 

provedbe poslovnih aktivnosti, a trećim osobama u slučajevima koji su izričito propisani zakonom, 

uključivši izvršitelje obrade u pojedinim procesima obrade, uz primjenu svih tehničkih i 

organizacijskih mjera zaštite podataka. 

 

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Uputama za prijavitelje primjenjuju se odredbe Pravilnika o 

financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša (Službene 

novine Općine Raša, br. 23/15), 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, 37/21). 

 

 


