
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19), članka 4. Odluke o
kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama
(,,Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19] i članak 47. Statuta Grada
Vrgorca [,,Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18),
gradonačelnikVrgorca dana 15. rujna 2020. godine raspisuje

]AVNI NATIEČA]
za dodjelugradskog prostora

na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata
od interesa za Grad Vrgorac

PREDMETNATJEČAJA

Grad Vrgorac raspisuje javni natječaj za dodjelu gradskih prostora u vlasništvu
Grada Vrgorca na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa
za Grad Vrgorac na rok od pet (5) godina.

Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu se prijaviti za sljedeće gradske prostore:

Red. Adresa Površina Položaj u zgradi Mjesečna
br. 11 m2 naknada po

Matice Gradski prostor se nalazi na 1. katu
hrvatske 11., Sportske dvorane Davor ]ović —

1. 21276Vrgorac 20,00 "unak Domovinskog rata, ured broj1. 5,00 kn
(kat.čest. 121/10upisana u ZK
uložak2424 u k.o. Vrgorac)

SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava se podnosi isključivo na obrascu prijave na javni natječaj, koji je sastavni dio
natječaja [Prilog 1), a uz prijavu se prilaže:

1. Izvadak iz matičnogregistra u koji je organizacijaupisana;
2. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO—a];
3. Popis članova;
4. Ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna

osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih
ugovornih odnosa s trećima [Prilog 2);

5. Izvornik ili ovjerena preslika potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih
davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od
objave javnognatječaja;

6. Potpisani i ovjereni obrazac izjave o financiranim projektima ili programima
organizacije kada se oni financiraju iz proračuna Grada Vrgorca i/ili drugih javnih
izvora [Prilog 3);

7. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu [za obveznike dvojnog
knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda [za obveznike jednostavnog
knjigovodstva);



8. izvod iz matične knjige radnika (evidencijao zaposlenimradnicima), ako organizacija
civilnoga društva zapošljavaradnike na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu;

9. Ispunjeni obrazac izjave o partnerstvu (u slučaju namjere korištenja nekretnine u
partnerstvu s jednom ili više organizacija civilnog društva) potpisan od strane svake
partnerske organizacije (Prilog 4];

10. Izvornik ili ovjerena preslika Uvjerenja da se protiv udruge te protiv fizičke osobe
ovlaštene za njeno zastupanje ne vodi kazneni postupak, koje izdaje nadležni sud, ne
starije od 6 mjeseci od dana objave javnognatječaja;

11. Dokaz o uredno predanom izvješću o volontiranju u prethodnoj godini (predaje se
nadležnomministarstvu], ukoliko je izvješće podneseno.

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i

ovjereni pečatom udruge.

Prostori u vlasništvuGrada Vrgorca mogu se dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava
sljedećimkriterijima:

- upisana je u Registar udruga Rl-l ili u drugi odgovarajući registar te imati
registrirano sjedište na području Grada Vrgorca;
upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
provodi programe i projekte od interesa za Grad Vrgorac;
ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu svojih aktivnosti;
pravodobno i u cijelosti ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o
financiranju iz proračuna Grada Vrgorca i drugih javnih izvora;

' protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje, ne vodi se kazneni postupak
i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo definirano Uredbom o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodnenovine" broj 26/15);

. vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija;
aktivnosti udruge se moraju provoditi na području Grada Vrgorca;
ako udruga namjerava prostor koristiti u suradnji/partnerstvu s drugom/drugim
udrugom/udrugama , partnerska udruga mora također ispunjavati uvjete iz ovog članka.

PROVEDBA NATJEČAJA

Dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se na internetskim stranicama Grada Vrgorca,
www.vrgorac.hr.

javni natječaj provodi Povjerenstvoza dodjelugradskih prostora na korištenje udrugama.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD VRGORAC, Povjerenstvoza dodjelugradskih prostora na korištenje udrugama,Tina
Ujevića 8., 21276 Vrgorac, s naznakom ,,za dodjelu prostora udrugama- ne
otvaraj"preporučeno poštom ili osobnompredajom na protokol Gradske uprave Grada Vrgorca.
Prijave bez obzira na način dostave moraju biti zaprimljene na protokolu Gradske uprave Grada
Vrgorca najkasnije do 25. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Neće se razmatrati:
a) nepravodobne ponude;
b) nepotpune ponude;
c) ponude onih ponuditelja koji ne udovoljavajuostalimuvjetima natječaja.



Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama [u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) ima pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu i pravo poništiti natječaj u bilo
koje vrijeme prije potpisivanja ugovora o korištenju nekretnine, što se odnosi i na
vremensko razdoblje nakon prihvata ponude, bez obrazloženja i bez odgovornosti prema
ponuditeljimaza bilo kakvu štetu, troškove i sl.

BODOVANJE

Kriteriji i mjerila za bodovanjepristiglih prijava na javni natječaj za određeni gradski prostor
radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad vrgorac boduju se na temelju sljedećih
kriterija:

Tablica 1.
R.br. Godine aktivnog djelovanja Broj bodova
1. do 3 godine aktivnog djelovanja 1
2. od 3 godine aktivnog djelovanja do 6 godina aktivnog djelovanja 2
3. od 6 godina aktivnog djelovanja pa nadalje 3

Tablica 2.
R.br. Broj zaposlenika na neodređeno ili određenovrijeme Broj bodova
1. 1 1
2. od 2 do 3 2
3. 4 i više 3

Tablica 3.
R.br. Broj članova ivoiontera Broj bodova
1. do 20 1
2. od 21 do 50 2
3. 51 i više 3

(Svaki navedeni broj članova mora biti vidljiv iz prijave na natječja. Izvješće o volontiranju koje se prilaže
izrađuje se temeljem pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja)

Tablica 4.
R.br. Ostvarivanje financijskepotpore za projekt i/ili programe Broj bodova
1. iz EU fondova 6
2. iz državnog proračuna 5

3. iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije 4
4. iz proračuna Grada Vrgorca 3

5. Iz poslovnog sektora 2

(U izjavi prijavitelja navode se potpisani ugovori, naziv projekta i iznos dodjeljenih sredstava ili odluke donatora
s istim podacima te drugi dokazi iz kojih je vidljivo ostvarenje financijske potpore za projekt i/ili program
sukladno tablici 4.. U slučaju većeg broja financiranih projekata i/iii programa u pojedinoj kategoriji donatora,
broj bodova se množi s brojem financiranih projekata i/ili programa u toj kategoriji. Prije zaključivanja Ugovora
o dodjeli gradskog prostora na korištenje mogu se tražiti na uvid dokazi o financiranju radi provjere istinitosti
izjave prijavitelja).

Tablica 5.
R.br. Ostvarena priznanja, nagrade i sl. Broj bodova
1. međunarodna 6
2. državna 4
3. nagrada Grada Vrgorca 2

4 strukovna nagrada 2



Tablica 6.
R.br. Projektne aktivnosti od interesa za opće dobro provedene u Broj bodova

posljednjih 12 mjeseci na području Grada Vrgorca
1. do 3 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji (okrugli stol, 3

javna tribina, radionica, natjecanje, sajam, festival isl.)
2. više od 3 održana javna događanja u vlastitoj organizaciji (okrugli 6

stol, javna tribina, radionica, natjecanje, sajam, festival i sl.)

Tablica 7.
R.br. Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira Broj bodova

zajednički koristiti dodjeljeni prostor
1. 1 3
2. 2
3. za svaku partnersku organizaciju iznad dvije dodatno 1

Tablica 8.
R.br. Prethodno ulaganje vlastitih sredstava u prostor - u prethodnih 4 Broj bodova

godine
1. do 10.000,00 kuna 1
2. od 10.001,00 kune do 25.000,00 kuna 3
3. više od 25.001,00 kune 5

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste prvenstva
za dodjelu gradskogprostora na korištenje.

Ukoliko dva ili više podnositelja prijava imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva
ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju broja zaposlenika na
određeno ineodređeno vrijeme.
Ukoliko i prema kriteriju iz prethodnog stavka ovog članka dva ili više podnositelja
prijave imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je
ostvario više bodova po kriteriju broja provedenih projektnih aktivnosti u protekle dvije godine.

Namjera korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom, koja
se prilaže uz prijavu na natječaj za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od svih
partnertskih udruga (Prilog 4]. Zahtjev za dodjelu jednog prostora, koji planira koristiti više
udruga u partnerstvu, podnosi samo jedna od udruga, koja smatra da na natječaju može
ostvariti navjeći broj bodova sukladno navedenimkriterijima.

Odluku o dodjeli na korištenje prostora udrugama donosi gradonačelnik na prijedlog
Povjerenstvaza dodjelugradskih prostora na korištenje udrugama.

Na listu prvenstva, kao i na odluku o dodjeli na korištenje prostora, ne može se uložiti
prigovor.
Prijavitelj koji je ostvario najveći broj bodova za pojedini prostor, sukladno odluci
gradonačelnika o dodjeli na korištenje prostora udrugama, sklapa s Gradom Vrgorcem ugovor
o korištenju nekretnine, na razdoblje od 5 (pet) godina. U slučaju da isti ne pristupi
sklapanju ugovora, ugovor će se sklopiti sa sljedećim prijaviteljem s liste prvenstva.

Za vrijeme trajanja ugovora, Grad Vrgorac može nadzirati ispunjavanje kriterija za dodjelu
prostora, namjenske korištenje prostora te ispunjavanje drugih uvjeta i obveza preuzetih
Odlukom o kriterijima,mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama
(,,Vjesnik"službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19) i Ugovorom.



Utu svrhu Grad Vrgorac ima pravo od korisnika zatražiti uvid u dokumentaciju, pregledati
prostor te od drugih osoba prikupljati obavijesti okorišteniu prostora.

KLASA: 372—03/20-01/02
URBROJ: 2195/01-08-04/10—20—2
Vrgorac, 15. rujna 2020. god

lć, mag.ing.aedif.


