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Temeljem članka 4. 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, 37/21), članka 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 

broj 05/21) i članka 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina (Službeni glasnik 

Općine Marina broj 31/16), Načelnik Općine Marina donosi 

 

 

ODLUKU 

o načinu raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata, programa i 

manifestacija udruga za 2023. godinu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

projekata i programa u sljedećim prioritetnim područjima: kultura, tehnička kultura, sport, 

odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne 

samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih 

područja u općini Marina za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 71.800,00 eura, a koja su u 

proračunu Općine Marina za 2023. godinu raspoređena u: 

1. Prioritetno područje 1 – Kultura –17.300,00 eura, 

2. Prioritetno područje 2 – Sport – 38.500,00 eura i 

3. Prioritetno područje 3 – razvoj civilnog društva 16.000,00 eura. 

 

Članak 2. 

Sredstva navedena u članku 1. ove Odluke raspodjeljuju se temeljem Javnog natječaja 

za financiranje projekata i programa udruga (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općina 

Marina i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke. 

Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom i Pravilnikom o financiranju 

javnih potreba Općine Marina objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Marina 

(www.marina.hr). 

 Javni natječaj traje 30 dana od dana objave. 

 Očekuje se oko 30 projekata i programa za koje će se ugovoriti financiranje.  

 

Članak 3. 

         Dokumentacija za provedbu Natječaja iz članka 2. ove Odluke obuhvaća: 

1. tekst javnog natječaja, 

2. upute za prijavitelje, 

3. opisni obrazac za prijavu projekta/programa i 

4. obrazac proračuna programa/projekta 

5. popis priloga koji se prilažu prijavi 

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja. 

7.  

Članak 4. 

 Tekst natječaja i dokumentacija za provedbu natječaja iz članka 3. objavljuje se u 

cijelosti na stranici Općine Marina (www.marina.hr). 

http://www.marina.hr/
http://www.marina.hr/
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Članak 5. 

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Marina, Općina Marina će 

osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog natječaja za financiranje projekata i 

programa udruga (dalje: Povjerenstvo) koje će provesti otvaranje, provjere i ocjenjivanje 

zaprimljenih prijava. 

Članovi Povjerenstva raditi će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje 

i Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 

31/16). 

 Članove Povjerenstva imenuje Načelnik Općine Marina. 

 

Članak 6. 

 Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Načelnik Općine Marina 

donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga. 

 Na temelju Odluke iz stavka 1. Ovog članka Općina Marina će s nositeljem projekta 

sklopiti pojedinačne ugovore. 

 

Članak 7. 

Odluka iz članka 6. ove Odluke bit će objavljena na stranici Općine Marina 

(www.marina.hr). 

 

Članak 8. 

 Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marina. 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku 

Općine Marina. 

 

KLASA: 402-01/23-01/03 

URBROJ: 2181-31-03/05-23-2 

Marina, 23. siječnja 2023. godine    

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

Općinski načelnik: 

 

                                                                                                                           Ante Mamut 

 

 

 

 

 

 

http://www.marina.hr/
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Sukladno članku 25. i 28. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina 

(Službeni glasnik br. 31/16) Općinski načelnik donosi  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA 

ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za financiranje 

svih programa i projekata u području: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, 

socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i 

povećanje turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja. 

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo se imenuje: 

1.   Divna Mamut, predsjednica, 

2.   Nora Đokić, članica, 

3.   Božo Jerković, član. 

Članak 3. 

Povjerenstvo iz članka 2. ove Odluke obvezno je izvršavati zadaće 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), te u svom 

radu primjenjivati odredbe Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina (Službeni 

glasnik Općine Marina 31/16). 

Članak 4. 

Naknada za rad članova Povjerenstva regulirat će se posebnom odlukom Općinskog 

načelnika.  

 

Članak 5. 

Administrativno tehničke poslove za rad Povjerenstva obavljati će Jedinstveni upravni 

odjel Općine Marina. 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku 

Općine Marina. 

 

KLASA: 402-01/23-01/03 

URBROJ: 2181-31-03/05-23-3 

Marina, 23. siječnja 2023. godine  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

         Općinski načelnik:  

 

Ante Mamut 
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Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Marina (Službeni 

glasnik Općine Marina broj 31/16) Jedinstveni upravni odjel Općine Marina utvrđuje  

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

I 

Financiranje svih programa i projekata u području: kultura, tehnička kultura, sport, 

odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne 

samouprave i povećanje turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi 

se putem natječaja za slijedeća prioritetna područja: 

Naziv 

područja 

Iznos 

financijskih 

sredstava po 

području 

Očekivani 

broj ugovora 

Očekivani 

datum 

raspisivanja 

natječaja 

Očekivani 

datum 

završetka 

natječaja 

Očekivani 

rok 

ugovaranja 

SPORT 38.500,00 € 14 25.01.2023. 

 

24.02.2023. 

 

U roku od 30 

dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

KULTURA 17.300,00 €   2 

UDRUGE 

CIVILNOG 

DRUŠTVA 

(SVE 

OSTALE 

UDRUGE 

KOJE NISU 

U OKVIRU 

SPORTA  

ILI 

KULTURE) 

16.000,00 € 14 

 

II 

Ovaj Plan objavit će se na mrežnim stranicama Općine Marina: www.marina.hr.                                                                                                         

KLASA: 402-01/23-01/03 

URBROJ: 2181-31-03/05-23-1 

Marina, 23. siječnja 2023. godine 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

OPĆINE MARINA 

v.d. pročelnika: 

 

Roko Matijaš, ing.građ. 

http://www.marina.hr/
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Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21, 

114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 

br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 46. Statuta Općine 

Marina (Službeni glasnik Općine Marina broj 05/21) Općinski načelnik dana 23. siječnja 2023. 

godine, donosi 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih 

sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini 

 

Članak 1. 

 

1. Raspisati će se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. 

godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

2. Načelnik Općine Marina imenovat će Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za 

financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini. 

Članak 2. 

 

1. Predmet Javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja 

elektroničkih medija – radija i televizije u 2023. godini. 

2. U okviru ovog Javnog poziva financirat će se televizijski programi i radijski programi od 

interesa za Općinu Marina koji su izdvojeni u tematske cjeline ili pojedinačno. 

Članak 3. 

 

Cilj dodjele financijskih sredstva je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od 

interesa za Općinu Marina. 

Članak 4. 

 

Pravo podnošenja prijava imaju nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija – 

radija ili televizije koji ispunjavaju uvjete sukladno Javnom pozivu. 

Članak 5. 

 

Javni poziv s pripadajućim obrascima bit će objavljen na službenim mrežnim stranicama 

Općine Marina (www.marina.hr) 
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Članak 6. 

 

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Marina za 2023. godinu. 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Marina“, 

a objavit će se i na službenim stranicama Općine Marina- www.marina.hr.  

     

KLASA: 382-01/23-01/01 

URBROJ: 2181-31-03/05-23-1 

Marina, 23. siječnja 2023. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE MARINA 

 

Općinski načelnik: 

 

Ante Mamut 

 


