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OPĆINA MEDULIN

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge
na području Općine Medulin

za 2022. godinu

Datum raspisivanja Javnog natječaja: 22.2.2022. godine
Rok za dostavu prijava: 24.3.2022. godine

UPUTE ZA PRIJAVITELJE
    1. izmjene 

           natječajne dokumentacije  
                      (08.03.2022.)
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U Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2022. godinu, KLASA: 
612-01/21-01/0029, URBROJ: 2163-27-02-4-22-10, od 21.02.2022., usvajaju se izmjene 
kako slijedi:

2.3. PRIHVATLJIVI PARTNERI NA PROJEKTU/PROGRAMU
Prijavitelji mogu realizirati projekt samostalno ili u partnerstvu. Prijavitelj može istovremeno 
biti partner u drugoj prijavi.

Ako se program/projekt realizira u partnerstvu, partner mora zadovoljiti sljedeće uvjete 
prihvatljivosti:
- da je osnovan kao udruga upisana u Registar udruge i Registar neprofitnih organizacija ili 
ustanova upisana u Sudski registar
- da se aktivnosti programa/projekta koje se prijavljuju provode na području Općine Medulin
- da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima
- da uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, 
Općine Meduliln, te ustanovama i poduzećima čiji je osnivač/vlasnik Općina Medulin.

Partnerstvo u provedbi projekta/programa je poželjno.

Poželjno je umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama i ustanovama kroz programsku 
i/ili partnersku suradnju u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice.

Projektne aktivnosti partnera moraju biti jasno specificirane u prijavi projekta. Prijavu 
zajedničkog projekta/programa predaje nositelj bez obzira na vrstu i broj partnera u provedbi 
u projekta. Partnerstvo u projektu dokazuje se Izjavom o partnerstvu, potpisanom i 
ovjerenom pečatom od strane nositelja projekta i svakog partnera na projektu.

Ugovor o financijskoj potpori zaključit će se s nositeljem projekta koji je ujedno odgovoran za 
provedbu projekta, namjensko trošenje odobrenih sredstava i redovito izvještavanje.

Ostale odredbe i točke Uputa za prijavitelje ostaju neizmijenjene.

KLASA: 612-01/21-01/0029
URBROJ: 2163-27-02-4-22-12
Medulin, 09.03.2022

Općinski načelnik

Ivan Kirac, bacc. oec.
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