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1.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUGAMA U 2020. GODINI

1.1. Opis problema čijem se rješavanju želi pridonijeti ovim javnim natječajem
Uredbom komisije (EU) br.1079/2012 od 16. studenog 2012. godine o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih
kanala za jedinstveno europsko nebo (u daljnjem tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu 06. prosinca 2012. godine,
propisana je obveza ugradnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz („frekvencijski pojas
VHF”) (u daljnjem tekstu: radijska oprema) u zrakoplove do najkasnije 31. prosinca 2020. godine te od 01. siječnja
2021. godine neće biti moguće letjeti zrakoplovima koji nemaju ugrađenu navedenu radijsku opremu. Hrvatska
agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) prepoznaje obvezu i važnost ugradnje radijske opreme
te je odlučila sufinancirati kupnju radijske opreme udrugama usmjerenima na promicanje zrakoplovstva u Republici
Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: udruge), a sve s ciljem povećanja sigurnosti zračnog prometa te razvoja i unapređenja
civilnog zrakoplovstva.
Prema podacima dostupnim Agenciji, do sada je instalirano manje od deset posto zahtijevane radijske opreme na
zrakoplovima, koje koriste udruge. Glavni razlog je nedostatak financijskih sredstava udruga, koje svoje djelovanje
financiraju članarinama i donacijama. Poznato je da je zrakoplovstvo, kako prometno tako i sportsko, izrazito regulirana
djelatnost što uz održavanje visokog stupnja sigurnosti letenja ovu djelatnost čini sve skupljom. S druge strane, rad
udruga vrlo je bitan što se očituje kroz okupljanje i educiranje mladih koji kasnije nastavljaju svoja školovanja prema
karijerama prometnih ili vojnih pilota, inženjera, tehničara, kontrolora leta.
Kako bi se dala podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga usmjerenih na promicanje zrakoplovstva,
Agencija će sufinancirati kupnju zahtijevane radijske opreme za zrakoplove, koji su u vlasništvu udruge odnosno
zrakoplove koje udruga koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova,
čime se direktno pomaže razvoju civilnog zrakoplovstva. Uz neposredno ispunjavanje obvezujuće regulative,
ugradnjom navedene radijske opreme postiže se i povećanje sigurnosti zračnog prometa.
Sredstva za sufinanciranje kupnje radijske opreme u zrakoplove planirana su Financijskim planom Agencije za 2020.
godinu, a odobravat će se na temelju javnog natječaja za dodjelu sredstava u 2020. godini, i to ovisno o broju
zrakoplova za koje je podnesena prijava, a koji zadovoljavaju propisanim uvjetima javnog natječaja i raspoloživim
sredstvima. Agencija će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj zrakoplova.
Sredstva se koriste za kupnju radijske opreme isključivo za pojedinačni zrakoplov i mogu se dobiti samo jednom u tu
svrhu.
1.2. Ciljevi javnog natječaja za dodjelu sredstava
Opći cilj javnog natječaja je povećanje sigurnosti zračnog prometa te razvoj i unapređenje civilnog zrakoplovstva.
Specifični cilj javnog natječaja je sufinanciranje kupnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137
MHz („frekvencijski pojas VHF”), radi ugradnje iste u zrakoplove koji su vlasništvu udruge odnosno zrakoplove koje
udruga koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova te koji posjeduju
svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument.
1.3. Planirani iznosi i ukupna vrijednost natječaja
Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 500.000,00 (slovima: petstotisućakunainištalipa) kuna.
Visina sufinanciranja - do 100% vrijednosti kupljene radijske opreme.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi je 4.000,00 kuna (slovima:
četiritisućekunaništalipa), a najveći iznos je 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainištalipa). Za jednu radijsku
opremu može se dodijeliti najviše 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisućakunainištalipa). Iznos dodijeljenih sredstava
ovisi o broju zrakoplova za koje se podnosi prijava, a koji zadovoljavaju propisane uvjete natječaja i od raspoloživih
sredstva.
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2.

FORMALNI UVJETI NATJEČAJA

2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu?
Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruge, koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem
tekstu: Registar udruga) i koje su usmjerene na promicanje zrakoplovstva, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti
u statutu udruge (u daljnjem tekstu: Prijavitelj).
Prijava za dodjelu sredstava može se podnijeti za sufinanciranje kupnje radijske opreme za sve zrakoplove u vlasništvu
udruge odnosno zrakoplove koje udruga koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s
vlasnikom zrakoplova. Sredstva se koriste za kupnju radijske opreme za pojedinačni zrakoplov i mogu se dobiti samo
jednom u tu svrhu.
Prijavu mogu podnijeti i udruge koje su već ugradile radijsku opremu u zrakoplove u skladu s Uredbom i to pod
sljedećim uvjetima:
- da udovoljavaju svim propisanim uvjetima javnog natječaja,
-

da su dostavile sljedeće dokaze o ugradnji radijske opreme:
•
•
•

presliku računa o kupljenoj radijskoj opremi,
presliku Potvrde o povratku u uporabu i zapisa o izvršenim radovima iz koje je vidljivo da je radijska
oprema navedena u računu ugrađena u zrakoplov,
preslika važeće dozvole HAKOM-a za ugrađenu radijsku opremu.

Prihvatljivim prijaviteljima smatra se udruga koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:
- da je upisana u Registar udruga, što se dokazuje uvidom u Registar udruga,
-

da je područje djelovanja udruge: tehnička kultura i/ili sport odnosno da su ciljevi i djelatnosti udruge
usmjereni na promicanje zrakoplovstva, što je vidljivo iz statuta udruge i dokazuje se uvidom u Registar
udruga ili dostavom preslike statuta udruge ukoliko isti nije objavljen u Registru udruga,

-

da osoba ovlaštena za zastupanje i potpisivanje ugovora ima mandat upisan u Registar udruga, što se
dokazuje uvidom u Registar udruga,

-

da je upisana u Registar neprofitnih organizacija, što se dokazuje uvidom u Registar neprofitnih organizacija,

-

da je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19)
(što se dokazuje uvidom u Registar udruga) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom tijelu
(što dokazuje potvrdom nadležnog tijela),

-

da je ispunila sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, što
potvrđuje potpisanom izjavom osobe ovlaštene za zastupanje (Prilog 3. Uputa za prijavitelje),

-

da ima ispunjene obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te
drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, što se dokazuje
izvornikom potvrde porezne uprave o stanju javnog dugovanja ne starijim od 30 dana od dana objave javnog
natječaja,

-

da se protiv osoba ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak, što se dokazuje izvornikom Uvjerenja
nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja,

-

da je udruga vlasnik odnosno operator zrakoplova za koji se traže sredstva, što se dokazuje uvidom u Hrvatski
registar civilnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Registar zrakoplova) odnosno dostavom dokumenta o
sklopljenom pravnom poslu kojim je zrakoplov dan udruzi na korištenje,

-

da zrakoplov za koji se traže sredstva posjeduje svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri
plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument, što se dokazuje uvidom u evidenciju plovidbenosti
zrakoplova Agencije.
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Pravo prijave na javni natječaj nemaju:
- udruge koje ne djeluju aktivno u prioritetnom području aktivnosti ovog natječaja, što je razvidno iz ciljeva i
popisa djelatnosti u statutu
-

udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija,

-

udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora,

-

udruge koje nisu uskladile svoj statut s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14) niti
su podnijele zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu,

-

udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza da ima ispunjene obveze plaćanja
doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom
proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,

-

udruge ukoliko se protiv osobe ovlaštene za zastupanje vodi kazneni postupak,

-

udruge koje su svojim dosadašnjim radom štetili ugledu Agencije ili su joj nanijele materijalnu štetu, odnosno
s kojima Agencija vodi ili je vodila sporove (uključujući i sporove protiv osoba ovlaštenih za zastupanje).

Udruga koja podnosi prijavu na javni natječaj u cijelosti je odgovorna za njegovu provedbu, izvještavanje i rezultate.
Udruga može podnijeti po jednu prijavu kojom će tražiti sufinanciranje kupnje radijske opreme za sve zrakoplove u
vlasništvu udruge odnosno zrakoplove koje udruga koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim
s vlasnikom zrakoplova pod uvjetom da zrakoplov posjeduje svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri
plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument.
2.2. Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem natječaja
Dodijeljena sredstva koristit će se za sufinanciranje kupnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975137 MHz („frekvencijski pojas VHF”), a koje je potrebno ugraditi u zrakoplove koji su vlasništvu udruge odnosno
zrakoplove koje udruga koristi sukladno ugovoru o korištenju, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
Sredstva nisu namijenjena za ugradnju radijske opreme.
Sredstva se mogu koristiti i za podmirenje troškova već kupljene i ugrađene radijske opreme u skladu s Uredbom, a
pod uvjetima propisanim javnim natječajem i ovim Uputama.
2.3. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem
Sredstvima ovog natječaja može se financirati samo trošak nastao kupnjom radijske opreme u razdoblju od 06.
prosinca 2012. godine (za one prijavitelje koji su kupili/ugradili radijsku opremu) do 30. studenog 2020. godine.
3. KAKO SE PRIJAVITI?
Ovdje donosimo informacije o sadržaju obveznih obrazaca, o tome kamo i na koji način poslati prijavu, kao i informacije
o rokovima za prijavu te kontaktima u slučaju da imate dodatna pitanja o provedbi javnog natječaja.
Obvezna dokumentacija za prijavu
Prijava se smatra potpunom ako sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge, potpisane i ovjerene, kako je zahtijevano
u javnom natječaju.
Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- ovjereni i potpisani Obrazac prijave (Prilog 1. Uputa za prijavitelje),
-

izvornik potvrde porezne uprave o stanju javnog dugovanja ne stariji od 30 dana od dana objave javnog
natječaja,
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-

izvornik Uvjerenja nadležnog suda, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se protiv osoba
ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak,

-

ispunjen i ovjeren Obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju dvostrukog
financiranja (Prilog 2. Uputa za prijavitelje),

-

ispunjen i ovjeren Obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o ispunjenju svih ugovornih obveza
iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora (izjava se obvezno dostavlja i ukoliko
udruga nije bila financirana iz javnih izvora) (Prilog 3. Uputa za prijavitelje),

-

presliku dokumenta o sklopljenom pravnom poslu (ugovora o zakupu, ugovora o posudbi ili sl.) kojim se
dokazuje da je zrakoplov za koji se traže sredstva dan udruzi na korištenje (samo u slučaju kada udruga nije
kao operator ili vlasnik upisana u Registar zrakoplova),

-

potvrda nadležnog tijela da je udruga podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta s odredbama Zakona o
udrugama (samo u slučaju da statut udruge nije usklađen s odredbama Zakona o udrugama),

-

preslika važećeg statua udruge samo ukoliko isti nije objavljen u Registru udruga,

-

udruge koje su već ugradile radijsku opremu u zrakoplove, uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i:
- presliku računa o kupljenoj radijskoj opremi,
- presliku Potvrde o povratku u uporabu i zapisa o izvršenim radovima iz koje je vidljivo da je radijska
oprema navedena u računu ugrađena u zrakoplov,
- preslika važeće dozvole HAKOM-a za ugrađenu radijsku opremu.

3.1. Sadržaj obrasca prijave
Obrazac prijave dio je obvezne dokumentacije i nalazi se u Prilogu 1. ovih Uputa. Sadrži podatke o udruzi te zrakoplovu
u koji će se ugraditi radijska oprema. Obrazac se ispunjava na hrvatskom jeziku.
3.2. Kamo poslati prijavu?
Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik). Prijava u
papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene
službenim pečatom prijavitelja.
Izvornik prijave šalje se preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Agencije radnim danom
od 8:00 do 16:00 sati). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je napisati:
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284
Zagreb
Uz napomenu:
„Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini
Ne otvarati prije sastanka povjerenstva za provedbu javnog natječaja!“

3.3. Rok za slanje prijave
Krajnji rok za dostavu prijava na natječaj je 30. lipnja 2020. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom
žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma naznačenog kao rok za prijavu na natječaj, a u slučaju osobne
dostave ili dostave putem dostavljača najkasnije do 16:00 sati navedenog datuma. U slučaju da je prijava dostavljena
osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijama pošiljke.
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Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima javnog natječaja i Uputama
za prijavitelje, neće se razmatrati.
3.4. Kome se obratiti ako imate pitanja?
Sva pitanja vezana uz javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, na sljedeću adresu:
dodjela.sredstava@ccaa.hr, najkasnije do 15. svibnja 2020. godine.
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese s kojih su poslani, a odgovori
na najčešće postavljana pitanja mogu se objaviti na mrežnim stranicama Agencije https://www.ccaa.hr i to najkasnije
7 (sedam) dana prije isteka roka za podnošenje prijava.
4. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA
4.1. Postupak procjene pristiglih prijava
Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo za provedbu javnog natječaja pristupit će postupku
otvaranja i registracije prijava redoslijedom zaprimanja i postupku administrativne provjere ispunjavanja formalnih
uvjeta natječaja.
Administrativnu provjeru propisanih uvjeta natječaja pregledava povjerenstvo za provedbu javnog natječaja osnovano
Odlukom direktora Agencije. Članovi povjerenstva za provedbu javnog natječaja za ne smiju biti u sukobu interesa o
čemu moraju potpisati posebnu izjavu.
Prilikom procjene prihvatljivosti prijave povjerenstvo za provedbu javnog natječaja:
- provjerava je li prijava dostavljena u zadanome roku,
-

utvrđuje jesu li dostavljeni potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci,

-

provjerava je li prijavitelj upisan u Registar udruga,

-

uvidom u statut udruge utvrđuje je li područje djelovanja udruge: tehnička kultura i/ili sport odnosno jesu li
ciljevi i djelatnosti udruge usmjereni na promicanje zrakoplovstva,

-

uvidom u Registar udruga utvrđuje imaju li osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja mandat za zastupanje,

-

uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava je li prijavitelj upisan u Registar neprofitnih organizacija,

-

uvidom u Registar udruga (odnosno potvrdu nadležnog tijela) provjerava usklađenost statuta prijavitelja sa
Zakonom o udrugama,

-

uvidom u potpisanu i ovjerenu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja provjerava je li prijavitelj
ispunio sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,

-

uvidom u potvrdu porezne uprave provjerava je li potvrda izdana u roku predviđenom natječajem odnosno
ovim Uputama i je li ista dostavljena u izvorniku, odnosno je li prijavitelj ispunio sve obveze plaćanja doprinosa
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i platio poreze te druga davanja prema državnom proračunu i
proračunima jedinica lokalne samouprave,

-

uvidom u uvjerenje nadležnog suda provjerava je li uvjerenje izdano u roku predviđenom natječajem odnosno
ovim Uputama i je li dostavljeno u izvorniku, odnosno vodi li se protiv osoba ovlaštenih za zastupanje kazneni
postupak,

-

uvidom u Registar zrakoplova provjerava je li prijavitelj upisan kao vlasnik ili operator zrakoplova za koji se
traži dodjela sredstava, ukoliko prijavitelj nije kao operator upisan u Registar zrakoplova, izvršit će se uvid u
dostavljeni ugovor ili će se tražiti dostava ugovora kojim se dokazuje da je zrakoplov za koji se traže sredstva
dan udruzi na korištenje, u za to primjerenom roku,
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-

uvidom u evidenciju plovidbenosti zrakoplova Agencije provjerava se posjeduje li zrakoplov za koji se traže
sredstva svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan
dokument.

Kod prijavitelja koji su već ugradili radijsku opremu u zrakoplove, osim gore navedenih podataka, provjerava se i je li
dostavljena:
1. preslika računa o kupljenoj radijskoj opremi,
2. preslika Potvrde o povratku u uporabu i zapisa o izvršenim radovima iz koje je vidljivo da je radijska oprema
navedena u računu iz točke 1. ugrađena u zrakoplov,
3. preslika važeće dozvole HAKOM-a za ugrađenu radijsku opremu.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja ima pravo zatražiti od prijavitelja dodatna objašnjenja, informacije, odnosno
dokumentaciju uz dostavljenu cjelovitu prijavu, a prijavitelju će se osigurati razmjeran rok za dostavu zatraženog.
Ukoliko prijavitelj ne dostavi u zadanom roku zatražena dodatna objašnjenja, informacije ili dokumentaciju na zahtjev
Davatelja, prijava će biti odbačena.
Ukoliko osobama ovlaštenim za zastupanje prijavitelja tijekom postupka dodjele sredstava istekne mandat za
zastupanje prijavitelja, prijavitelj je dužan dostaviti dokaz o izboru ovlaštenih osoba za zastupanje (odluka skupštine ili
rješenje nadležnog ureda državne uprave).
Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava s obzirom na propisane uvjete natječaja, sastavlja se zapisnik o
ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja pisanim putem obavijestit će sve prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane
uvjete o razlozima odbijanja njihove prijave.
Po završetku administrativne provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog
natječaja provodi postupak procjenjivanja prijava koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja sukladno propisanim
kriterijima.
Kriterij za dodjelu sredstava je broj plovidbenih zrakoplova koji su vlasništvu udruge odnosno zrakoplove koje udruga
koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova.
Temeljem provedenog postupka procjenjivanja prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja, povjerenstvo za
provedbu javnog natječaja sastavlja listu za dodjelu sredstava.
Na temelju prijedloga povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja direktor Agencije donosi Odluku o dodjeli
sredstava. U roku od 30 dana od dana objave Odluke o dodjeli sredstava sa prijaviteljima će se zaključiti Ugovor o
dodjeli sredstava.
4.2. Obavijest o donesenoj odluci o dodjeli sredstava
Informacija o odobrenim sredstvima objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije https://www.ccaa.hr. Odluka o
dodjeli sredstava šalje se kao privitak u elektroničkoj poruci svim prijaviteljima kojima je odobreno sufinanciranje. Svi
prijavitelji kojima su prijave odbijene u elektroničkoj poruci će biti naveden i razlog neprihvaćanja prijave.
4.3. Podnošenje prigovora
Prigovor Agenciji mogu podnijeti:
1. prijavitelji koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja nakon provedbe administrativne provjere
ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja, i to u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti o ne udovoljavanju
formalnih uvjeta natječaja,
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2. prijavitelji kojima Odlukom o dodijeli sredstava nisu dodijeljena sredstva, u roku od 8 dana od zaprimanja
obavijesti o ne dodjeli sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovor se ne
može podnijeti na neodobravanje sredstava i na visinu dodijeljenih sredstava.
O prigovoru odlučuje povjerenstvo za rješavanje prigovora u roku od 8 dana od zaprimanja prigovora. Prigovor ne
odgađa daljnju provedbu natječajnog postupka odnosno izvršenje odluke o dodjeli sredstava.
4.4. Postupanje s dokumentacijom
Zaprimljene prijave sa svom pratećom dokumentacijom Agencija neće vraćati prijaviteljima.
5. UGOVARANJE, PRAĆENJE I POVRAT ISPLAĆENIH SREDSTAVA
Najkasnije u roku od 30 dana od donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija i udruga čija je prijava odabrana za
dodjelu sredstava, a temeljem Odluke o dodjeli sredstava, zaključit će Ugovor o dodjeli sredstava. Ugovorom se
uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana (visina, rok i način isplate sredstava, rok provedbe, način
izvješćivanja, obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i
druga pitanja). Sredstava dobivena temeljem potpisanog ugovora o dodjeli sredstava udruga može koristiti isključivo
za kupnju radijske opreme, a u protivnom će Agencija zatražiti povrat sredstava koja su nenamjenski utrošena.
Udruge su dužne najkasnije do 15. siječnja 2021. godine dostaviti sljedeću dokumentaciju kao dokaz o namjenski
utrošenim sredstvima1:
• presliku računa o kupljenoj radijskoj opremi,
• presliku Potvrde o povratku u uporabu i zapisa o izvršenim radovima iz koje je vidljivo da je radijska
oprema navedena u računu ugrađena u zrakoplov,
• presliku dozvole HAKOM-a za ugrađenu radijsku opremu odnosno presliku zahtjeva urudžbiranog u
HAKOM-u, a kojim se traži izdavanje dozvole HAKOM-a.
Ukoliko je iznos dodijeljenih sredstava za kupnju radijske opreme veći od iznosa koji je udruga prema računu uložila u
kupljenu radijsku opremu, udruga se obvezuje vratiti razliku isplaćenih sredstava u odnosu na stvarni trošak naveden
na računu na žiro račun Agencije, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.
Ukoliko je iznos dodijeljenih sredstava za kupnju radijske opreme manji od iznosa koji je udruga prema računu uložila
u kupljenu radijsku opremu, udruga nema pravo naknadno od Agencije potraživati isplatu financijskih sredstava.
Agencija ima pravo zatražiti povrat dodijeljenih sredstava ukoliko utvrdi da udruga:
- nije namjenski koristila dodijeljena sredstva, na način da nije do 30. studenog 2020. godine kupila radijsku
opremu odnosno da nije do 31. prosinca 2020. godine ugradila navedenu radijsku opremu u zrakoplove,
- nije dala istinite podatke prilikom prijave na Javni natječaj,
- nije do 15. siječnja 2021. godine dostavila potrebnu dokumentaciju kao dokaz o namjenski utrošenim
sredstvima te
- nije do 31. prosinca 2020. godine vratila razliku isplaćenih sredstava u odnosu na stvarni trošak naveden na
računu.
Ukoliko udruga ne vrati razliku isplaćenih sredstava u odnosu na stvarni trošak, odnosno ne vrati primljena nenamjenski
utrošena ili neutrošena sredstva, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti davatelja o potrebi vraćanja
sredstava, gubi pravo sudjelovanja na javnim natječajima udrugama koji raspiše Agencija u razdoblju od dvije godine
od isteka roka za povrat sredstava.

1Navedena obveza ne odnosi se na udruge kojima su sredstva dodijeljena za sufinanciranje već kupljene i ugrađene radijske opreme i koje su
u postupku prijave tu dokumentaciju, kao dokaz o namjenski utrošenim sredstvima, već dostavile.
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Agencija, kao davatelj sredstava, ima pravo uvida u svu dokumentaciju i podatke vezano uz korištenje sredstava, kao
i obaviti terenski posjet, a udruga je dužna isto omogućiti.
6. INFORMIRANJE I VIDLJIVOST
Udruga mora osigurati vidljivost financiranja od strane Agencije.
7. INDIKATIVNI KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA
Faze natječajnog postupka

Datum

Objava natječaja

3. veljače 2020.

Rok za slanje prijava

30. lipnja 2020.

Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj

15. svibnja 2020.

Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaj

23. lipnja 2020.

Rok za administrativnu provjeru prijava

10. srpnja 2020.

Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja

17. srpnja 2020.

Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima

24. srpnja 2020.

Rok za ugovaranje

30. srpnja 2020.

Agencija ima mogućnost ažurirati ovog indikativni kalendar. Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na
mrežnim stranicama Agencije https://www.ccaa.hr
8. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Agencija ne snosi odgovornost, neposrednu ili posrednu, za eventualne štete proizašle iz bilo koje aktivnosti prijavitelja
u provedbi kupnje i ugradnje radijske opreme.
9. POPIS NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
•
•
•
•

PRILOG 1. Obrazac prijave (word format)
PRILOG 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (word format)
PRILOG 3. Obrazac izjave o ispunjenju svih ugovornih obveza iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
iz javnih izvora (word format)
PRILOG 4.1. i 4.2. Obrasci Ugovora o dodjeli sredstava (word format)
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