
GRAD PLETERNICA  

Trg hrvatskih branitelja 1, Pleternica 
  

KLASA: 372-03/20-01/1 

URBROJ: 2177/07-01-20-2 

  

 

JAVNI NATJEČAJ  

za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pleternice na korištenje udrugama 

čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa za Grad Pleternicu 

 

 

I.  Grad Pleternica se određuje za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu na korištenje 

poslovnih prostora udrugama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa  za Grad 

Pleternicu, na rok od pet (5) godina, kako slijedi: 

 

r.b.posl.pro

stora iz 

Plana 

zgrade 

 

Lokacija 

 

Površina u m2 

1. Centar Udruga, Prilaz 22, Pleternica 10,00 

 

Poslovni prostor iz ove točke javnog natječaja dodjeljuje se bez naknade uz obvezu plaćanja 

režijskih troškova prostora i zajedničkih prostorija. 

Uvid u Plan zgrade Centra Udruga, Prilaz 22, Pleternica,  može se izvršiti za vrijeme trajanja 

ovoga natječaja,svakoga radnog dana od 08:00 do 14:00 h. 

 

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od 

interesa za Grad Pleternicu. 

 

Uvjeti javnog natječaja su :  

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi 

odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Gradu Pleternici, najmanje godinu 

dana prije 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 Pleternice,  

4. udruga mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti, 

5. mora voditi transparentno financijsko poslovanje, 

6. udruga mora priložiti dokaz da se protiv nje, 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  koje provode udruge,  

7. aktivnosti udruge se moraju provoditi na području Grada Pleternice,  

8. prijava na javni natječaj mora sadržavati sve podatke,dokumentaciju određenu ovim 

natječajem, 

9. udruga mora uredno ispunjavati sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o 

korištenju poslovnog prostora. 

 

 

 

 

 



III. Prijava na javni natječaj uz oznaku prostora iz točke I. na koju se prijava odnosi mora 

sadržavati i : 

1. presliku rješenja  iz Registra udruga Republike Hrvatske (izvadak iz Registra udruga 

može zamijeniti i  ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u traženom 

registru udruga), 

2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis elektronske stranice sa svim 

podacima udruge u traženom registru udruga), 

3. potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u 

izvorniku ili preslici,ne stariju od 30 dana  od dana objave javnog natječaja, 

4. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju-preslika godišnjeg financijskog 

izvješća za 2019.godinu, odnosno posljednju dostupnu godinu, 

5. popis zaposlenih osoba,  

6. popis članova udruge (sukladan Zakonu o udrugama), 

7. dokaz o neposrednom radu s korisnicima usluga,odnosno ciljanim skupinama s brojem 

korisnika,  

8. dokazi o ostvarenim priznanjima, nagradama, potporama  i sl., 

9. obrazac izjave o postojanju partnerskog odnosa,dužeg od jedne godine (u slučaju 

postojanja takvog odnosa), 

10. razrađen prijedlog programa koji se namjerava provoditi u poslovnom prostoru, 

11. plan i program rada za 2020.godinu te popis odobrenih projekata za provođenje. 

 

Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja 

te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju. 

Prijava u papirnatom obliku mora sadržavati dokumentaciju koja je vlastoručno potpisana i 

ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge. 

 

IV. Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni natječaj za određeni poslovni 

prostor radi provođenja programa i projekata  od interesa za opće dobro, su : 

 

a) Godine aktivnog djelovanja  

- za svaku godinu aktivnog djelovanja …………………………………….1 bod 

 

b) Broj zaposlenika 

- do 2………………………………………………………………………..1 bod 

- od 3 do 6…………………………………………………………………..3 boda 

- 7 i više………………………………………………...…………………...5 bodova 

 

c) Broj članova i/ili volontera 

- do 10………………………………………………………………………1 bod 

- od 11 do 30………………………………………………………………..2 boda 

- više od 30………………………………………………………………….3 boda 

 

d) Neposredan rad sa korisnicima usluga 

- rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika…………………………………5 bodova 

- rad s ciljanim skupinama od 21 do 50 korisnika   ……………………….10 bodova 

- rad s ciljanim skupinama iznad 50 korisnika…………….………………15 bodova 

 

e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe 

- iz EU fondova…………………………………………………………….8  bodova 

- iz državnog proračuna…………………………………………………….6  bodova 

- iz županijskog proračuna ………………………………………………... 4  boda 

- iz proračuna Grada Pleternice…………………………………………….2  boda 

- iz poslovnog sektora te iz drugog inozemnog javnog ili privatnog donatora…1 bod 

f) Ostvarena priznanja, nagrade,potpore i sl. 



- međunarodna…………………………………………………………….5 bodova 

- državna…………………………………………………………………..4 boda 

- županijska………………………………………………………………..3 boda 

- od Grada Pleternice……………………………………………………...2 boda 

- strukovna…………………………………………………………………1 bod 

 

g) Plan projekta/programa za 2020.godinu te trenutno odobreni/planirani 

projekti/programi 

- 0 projekata………………………………………………………………    0 bodova 

- 1 projekt…………………………………………………………………… 1 bod 

- 2 projekta…………………………………………………………………... 2 boda 

- Više od 3 projekta………………………………………………………….. 3 bod 

 

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja , Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste 

prvenstva za dodjelu poslovnog prostora ne korištenje. 

 

Ako dva ili više podnositelja  prijava imaju jednak broj bodova ,prednost na listi prvenstva 

ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju: 

1. neposredan rad sa korisnicima usluga 

2. ostvarene financijske potpore za projekte ili programe 

 

V. Prijavu za dodjelu jednog poslovnog prostora koji planiraju koristiti dvije udruge u 

suradnji ili partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na javnom natječaju 

može ostvariti veći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima. 

Suradnja ili partnerstvo mora trajati duže od jedne godine. 

Namjera korištenja poslovnog prostora  u suradnji ili partnerstvu  sa drugom udrugom  

potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu za dodjelu poslovnog prostora,potpisanom od 

ovlaštenih osoba svih suradničkih ili partnerskih udruga. 

 

VI. Konačnu listu prvenstva za dodjelu pojedinog poslovnog prostora , na prijedlog 

Povjerenstva, utvrđuje Gradonačelnik. 

Na temelju konačne liste, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku  donošenje odluke o dodjeli 

poslovnog prostora na korištenje koji mora biti obrazložen. 

Na temelju odluke Gradonačelnika o dodjeli poslovnog prostora na korištenje,sklapa se 

ugovor o korištenu poslovnog prostora. 

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za poslovni prostor  ne pristupi sklapanju 

ugovora, Povjerenstvo predlaže Gradonačelniku  slijedećeg prijavitelja s konačne liste 

prvenstva za taj poslovni prostor. 

 

VII. Prijava na javni natječaj sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s 

naznakom „Ne otvaraj-Javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, 

preporučeno poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Pleternice, Trg hrvatskih branitelja 1, 

34310 Pleternica, najkasnije do 24. veljače 2020.godine. 

 

Gradonačelnica 

Antonija Jozić, v.r. 

 


