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KLASA:007-02/21-01/0036
URBROJ:2163-27-02-4-22-13
Medulin, 31.1.2022. 

Temeljem članka 60. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i 
članka 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge – nastavno: Uredba („Narodne novine“ broj 26/15, 37/2021) i 
članka 28. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“, broj 2/13, 2/18, 
8/18, 2/20, 1/21), te Zaključka načelnika KLASA:007-02/21-01/0036, URBROJ:2163-
27-02-4-22-10, od 31.1.2022., načelnik Općine Medulin je 31. siječnja 2022. godine 
donio sljedeći

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Medulin

Članak 1.

u članku 6. iza stavka 1. dodaju se:
- stavak 2. koji glasi: 

„Općina može obavljanje pojedinih zadaća iz prethodnog stavka povjeriti drugim 
organizacijama (u nastavku teksta: druga organizacija) koje imaju odgovarajuće 
organizacijske kapacitete, ljudske resurse i relevantna iskustva u postupcima dodjele 
financijskih sredstava udrugama.“.

- stavak 3. koji glasi:
„U slučaju iz prethodnog, između Općine i druge organizacije zaključuje se poseban 
Sporazum kojim se utvrđuju zadaće odnosno poslovi koje će druga organizacija 
obaviti, te prava i obveze između Općine i druge organizacije, a koje je zadaće Općina 
povjerila drugoj organizaciji bit će definirane u natječajnoj dokumentaciji.“.

- stavak 4. koji glasi:
„U postupcima i poslovima koje bude obavljala, druga organizacija mora primijeniti 
odredbe iz ovog Pravilnika.“.

- stavak 5. koji glasi: 
„U cijelom tekstu Pravilnika odredbe koje se odnose na Općinu ili nadležni upravni 
odjel u provođenju postupka financiranja programa ili projekta udruga primjenjuju se i 
na druge organizacije u okviru poslova utvrđenih sporazumom.“.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
„Općina može izvršiti određene promjene u godišnjem planu raspisivanja javnih 
natječaja koje se objavljuju na isti način kao i godišnji plan.“.
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Članak 3.

U članku 20. iza riječi „sukladno odredbama“ dodaje se riječ „Uredbe,“. 

Članak 4.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se popunjavaju putem računala 
te šalju u elektroničkom obliku, osim na Zahtjev Općine i/ili druge organizacije, a za 
koje to Općina ovlasti, kada se dostavljaju u izvorniku.“.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi: 
„Prijava u elektroničkom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od 
strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim 
pečatom organizacije.“.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi: 
„Dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja se na službenu e-mail adresu te 
prema uputama navedenima u Uputama za prijavitelje.“.

Članak 5.

Članak 26. mijenja se i glasi:
„Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od 10 dana od 
dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega se donosi odluka koje 
prijave se upućuju na stručno ocjenjivanje, a koje ne ispunjavaju propisane uvjete 
natječaja.“.

Članak 6.

Članak 27. , stavak 1. mijenja se i glasi:
„Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta, o 
toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja 
odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti podnijeti 
prigovor Povjerenstvu za prigovore. Povjerenstvo će u roku  8 dana od primitka  
prigovora donijeti odluku po prigovoru.“.

Članak 27. , stavak 2 mijenja se i glasi:
„U slučaju prihvaćanja prigovora od strane Povjerenstva za prigovore, prijava će biti 
upućena u daljnji postupak, a u slučaju neprihvaćanja prijava će biti obijena.
Odluka kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.“.

Članak 27. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:
„Povjerenstvo iz prethodnog stavka imenuje Načelnik do isteka roka za podnošenje 
prijava po natječaju, a u njegovom sastavu ne mogu biti članovi/ice Povjerenstva za 
ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata. 
Povjerenstvo ima 3 člana/ice, a između sebe biraju predsjednika/icu.
Članovi Povjerenstva imenuju se za proračunsku (kalendarsku) godinu u kojoj se 
provodi natječaj i nemaju pravo na naknadu za rad.“.

Članak 7.

Članak 29. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. i glasi:
„Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje se za svaki pojedini natječaj, a broj članova ovisi 
o broju prijava koje su upućene na stručno ocjenjivanje.
Članovi/ice Povjerenstva mogu primiti odgovarajuću naknadu za svoj stručni rad 
sukladno Odluci načelnika Općine.“.
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Članak 8.

Članak 34. stavak 1. i stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor putem Upravnog odjela nadležnog za 
natječaj, u pisanom obliku u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o 
rezultatima natječaja.
Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora. 
Odluku po Prigovoru, na temelju mišljenja Povjerenstva donosi načelnik i ona je 
konačna.“.

Članak 9.

Članak 38. mijenja se i glasi:
„Praćenje će se vršiti na tri načina: 
• odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava,  
• terenskim posjetama udrugama, a obvezno onima koje provode programe i 
projekte čije je razdoblje provedbe najmanje godinu dana i čija vrijednost premašuje 
100.000,00 kuna od strane službenika nadležnog Upravnog odjela Općine i/ili ostalih 
pravnih i osoba koje Općina za to ovlasti, a u dogovoru s korisnikom sredstava,
• te na zahtjev Općine i/ili ostalih pravnih osoba koje Općina za to ovlasti putem 
e-pošte.”.

Članak 10.

U članku 40.a u stavku 3 briše se tekst: “(naloga o prijenosu ili )“.

Članak 11.

U članku 45. iza riječi partnera, dodaje se rečenica: „ sukladno prihvatljivosti 
troškova definiranima u Uputama za prijavitelje.“.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Općine Medulin“.

Načelnik 
  Ivan Kirac, bacc. oec.
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