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Na temelju članka 139. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22), članka 
33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), 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 i 37/21) i članka 39. Statuta Grada 
Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ broj 4/09, 9/10, 2/13,10/13,1/18, 8/18 i 2/21), 
gradonačelnik Grada Omiša raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača 

u Gradu Omišu za 2022.g. – 2024.g. 
 
 
I. CILJ NATJEČAJA 
   Cilj ovog Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 
Gradu Omišu za 2022.g. – 2024.g. (dalje u tekstu: Natječaj) je prikupljanje i odabir projekata od 
interesa za opće dobro kojima se provode aktivnosti koje doprinose zaštiti prava potrošača 
određene Nacionalnim programom zaštite potrošača, a osobito savjetovanje, informiranje i 
izobrazbu potrošača, koje će se financirati iz sredstava Proračuna Grada Omiša za 2022. 
godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te korištenjem prostora kojeg za to osigurava 
Grad Omiš. 
 
II. PODRUČJE FINANCIRANJA 
    Područje financiranja su projekti kojima se pospješuje realizacija općeg i specifičnog cilja 
politike zaštite potrošača na području Grada Omiša, a koje su usmjerene na sljedeće aktivnosti: 
A.  Savjetovanje potrošača, 
B.  Informiranje potrošača i izrada materijala za mrežne stranice,  
C. Izobrazba potrošača za unapređenje i promicanja potrošačkih prava i interesa putem 
organizacije konferencija i edukativnih radionica, te 
D. Imenovanje i uključivanje predstavnika udruge potrošača u rad Savjetodavnog tijela 
Gradskog vijeća Grada Omiša kad se odlučuje o pravima i obvezama potrošača na području 
Grada Omiša. 
 
III. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 
    Za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača prihvatljivi prijavitelji su 
udruge civilnog društva koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti koje su 
predmet financiranja, aktivne su u provedbi politike zaštite potrošača, imaju sjedište i  djelovanje 
na području Splitsko-dalmatinske županije i koje ispunjavaju sve ostale uvjete detaljno opisane 
u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite 
potrošača u Gradu Omišu za 2022.g. – 2024.g. (dalje u tekstu: Upute za prijavitelje). 
 
IV. VISINA FINANCIJSKE POTPORE 
     Za financiranje projekta u okviru ovog Natječaja na teret Proračuna Grada Omiša raspoloživ 
je maksimalni iznos od *15.000,00 kn (petnaesttsućakuna) po svakoj godini ugovornog 
razdoblja, te Grad Omiš osigurava nositelju projekta korištenje uredskog prostora u svom 



vlasništvu bez naknade u opsegu do 2 (dva) sata mjesečno tijekom trajanja ugovora o 
financiranju. 
Udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan cjeloviti projekt, a koji obvezno sadržava sve 
aktivnosti iz t.II.  (A. do D.) ovog Natječaja i provodi se na vrijeme od sklapanja ugovora o 
financiranju do zaključno s danom 31.prosinca 2024.g. 
Projekt udruge prijavljen na ovaj Natječaj može biti sufinanciran iz drugih izvora koje osigurava 
prijavitelj. 
 
V. UVJETI PRIJAVE 
    Uvjeti za prijavu, obrasci, tražena dokumentacija, prihvatljivi troškovi, natječajni postupak, 
ugovaranje, dodjela financijskih sredstava te ostale potrebne informacije navedene su u 
Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Natječaja. 
 
VI. NAČIN PRIJAVE 
     Udruge svoje projekte prijavljuju isključivo na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog 
Natječaja. Upute za prijavitelje i svi propisani obrasci dostupni su na internetskoj stanici Grada 
Omiša www.omis.hr.  
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici putem pošte 
preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Omiša na adresu: GRAD 
OMIŠ, Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš. 
Na omotnici mora biti istaknut puni naziv i adresa podnositelja prijave kao i naznaka: 
„ NE OTVARATI - PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA IZ 
PODRUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA“. 
 
VII. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 
      Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama 
Grada Omiša www.omis.hr. 
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena unutar 
natječajnog roka. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu Grada Omiša, 
prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke. 
 
VIII. OCJENA KVALITETE PROJEKATA, OBJAVA REZULTATA, PRAVO NA PRIGOVOR I 
POTPISIVANJE UGOVORA 
       Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava 
dodatne dokumentacije, donošenje odluke o odabiru i dodjeli financijskih sredstava, podnošenje 
prigovora, ugovaranje i postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za 
prijavitelje. 
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti ispunjavaju 
propisane uvjete Natječaja. 
Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e- 
mail: drustveno@omis.hr i ista ne produžavaju utvrđeni natječajni rok. 
 
 
                                                                                                          GRADONAČELNIK 
 
 
                                                                                                        Ivo Tomasović, dipl.oec.  v.r. 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
2. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 
3. Ured za udruge Vlade RH, Zagreb, 
4. Službena web i FB stranica Grada Omiša 
5. Oglasna ploča Grada Omiša, 
6. Pismohrana /04/. 
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