
 
 

Na temelju članka 72. stavak 1. točka 7. i članka 107. Statuta Grada Belog Manastira (ʺSlužbeni glasnik 

Grada Belog Manastiraʺ, broj: 4/09, 6/09, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 2/18 i 2/19 – pročišćeni tekst) i 

članka 4. stavak 1. i članak 5. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (ʺSlužbeni 

glasnik Grada Belog Manastiraʺ, broj: 3/18 i 6/18) i Odluke o objavi javnog natječaja za dodjelu 

gradskog prostora udrugama (KLASA: 372-03/19-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-19-1), 

gradonačelnik Grada Belog Manastira objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za dodjelu gradskog prostora udrugama 

 

Članak 1. 

Grad Beli Manastir (dalje: Grad) objavljuje javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje 

udrugama na rok od pet godina i to na adresi: 

1. Joszefa Antala 3, Beli Manastir, uredski prostor koji se sastoji od jedne sobe (soba br. 7, 

prizemlje), površine 8,34m2, mjesečna naknada za korištenje: 4,17 kuna. 

Članak 2. 

(1) Na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 

1) udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar 

najmanje 1 godinu prije dana objave javnog natječaja 

2) udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija 

3) udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom  proračunu i 

proračunu Grada Beli Manastira 

4) udruga mora provoditi programe i projekte od interesa i na području Grada Belog Manastira 

5) da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i 

da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

(u daljnjem tekstu: Uredba) i 

6) udruga ne smije imati nekretninu u vlasništvu. 

(2) Ukoliko se na ovaj javni natječaj zajednički prijavljuje više udruga, svaki zajednički prijavitelj 

mora ispunjavati uvjete navedenu u stavku 1. ovog članka. 

(3) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 1., 2. i 4. utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora 

na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) uvidom u dostupne javne registre udruga i 

neprofitnih organizacija. 

(4) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. točke 3., 5. i 6. utvrđuje Povjerenstvo sukladno članku 4. ovog 

javnog natječaja. 

Članak 3. 

Rok za podnošenje prijava je 22. studeni 2019. godine. 

Članak 4. 

Prijava na javni natječaj podnosi se u pisanom obliku i sadrži: 

1) prijavni obrazac (ispunjen, potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom) 



 
 

2) potvrdu Porezne uprave da udruga nema dospjelog duga po osnovi javnih davanja o kojima 

službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja 

3) dokaz da se protiv udruge odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak i 

da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe (uvjerenje 

nadležnog suda, ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja) 

4) popis osoba koje su u udruzi zaposlene duže od 6 mjeseci 

5) obrazac izjave o partnerstvu u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s drugom 

udrugom i 

6) izjavu da udruga nema nekretnina u vlasništvu (potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena 

pečatom) 

Članak 5. 

(1) Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - 

Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama", preporučeno poštom ili osobno u pisarnici 

Grada Belog Manastira, na adresu:  

Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir 

(2) Prijave koje budu podnesene izvan natječajnog roka ili su nepotpune, kao i one koje ne ispunjavaju 

uvjete iz članka 2. ovog Javnog natječaja, neće biti uvrštene na Prijedlog liste prvenstva za predmetni 

gradski prostor. 

Članak 6. 

(1) Prijave na ovaj javni poziv razmatrati će Povjerenstvo sukladno dostavljenoj dokumentaciji. 

(2) Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na ovaj javni natječaj su: 

 KRITERIJ BODOVI 

1. Godine aktivnog djelovanja  

 do 5 1 

 6 – 10 3 

 11 – 19  5 

 20 i više 7 

2. Broj članova organizacije u prethodnoj godini  

 do 20 1 

 21 – 50 3 

 51 – 100 5 

 101 i više 7 

3. Broj zaposlenika na određeno (duže od 6 mjeseca) ili neodređeno vrijeme   

 do 2 1 

 3 – 5 3 

 5 i više 5 

4. Prihod od članarine u prethodnoj godini  

 do 500 kn 1 

 501 kn – 1.000 kn 3 

 1.001 – 2.000 kn 5 

 2.001 kn i više 7 

5. Ostvarena financijska sredstva za projekte u prethodne dvije godine (bodovi 

se zbrajaju): 

 

 iz proračuna Grada i/ili Županije 1 

 iz državnog proračuna 3 

 iz EU fondova 5 

6. Ciljana skupina korisnika prema Statutu organizacije:  

 Branitelji i članovi njihovih obitelji 5 



 
 

7. Broj partnerskih organizacija s kojima s planira zajednički koristiti prostor:  

 1 1 

 2 3 

 3 i više 5 

8. Program rada udruge:  

 Relevantnost programa rada udruge opisan u prijavnom obrascu temeljem 

mišljenja Povjerenstva 

od 1 do 15 

 

(3) Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima iz stavka 1. ovoga članka zbrajaju se. 

Članak 7. 

(1) Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja Prijedloga liste prvenstva za dodjelu pojedinog 

gradskog prostora, Povjerenstvo će na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Belog Manastira javno 

objaviti Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora sa brojem bodova po 

pojedinom kriteriju, te ukupan broj bodova. 

(2) Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora na korištenje, nezadovoljni 

prijavitelji mogu uložiti prigovor Gradonačelniku, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog 

neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva. 

(3) Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. 

Članak 8. 

(1) Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog gradskog prostora, na prijedlog Povjerenstva 

utvrđuje Gradonačelnik i ista se objavljuje na mrežnim stranicama Grada. 

(2) Na temelju Konačne liste iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku 

donošenje odluke o najpovoljnijim prijaviteljima koja se dostavlja najpovoljnijim prijaviteljima za 

dodjelu pojedinog gradskog prostora.  

Članak 9. 

(1) Na temelju odluke Gradonačelnika iz članka 8. stavak 2. ovog javnog natječaja, sklapa se ugovor o 

korištenju gradskog prostora (u nastavku: ugovor). 

(2) Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini gradski prostor ne pristupi sklapanju 

ugovora u roku 8 dana od dana primitka odluke o najpovoljnijem prijavitelju, Povjerenstvo predlaže 

Gradonačelniku slijedećeg prijavitelja s Konačne liste prvenstva za taj prostor. 

 


