Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i
98/19), na temelju čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interese za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ broj: 26/15) članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1450/11, 144/12 i
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 13. Pravilnika o financiranju
programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten („Službeni
vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18 i 2/18), općinski načelnik Općine Primošten, s danom
20. studenog 2020. godine raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za
predlaganja programa javnih potreba za dodjelu financijskih potpora za
programe/projekte javnih potreba u području kulture, sporta
i društvenih djelatnosti
Općine Primošten za 2021. godinu
I.
Ovaj javni natječaj upućuje se udrugama s područja Općine Primošten kako bi se zadovoljile
potrebe građana u područjima sporta, kulture i društvenih djelatnosti udruga građana koje su
registrirane na području Općine Primošten. Sredstva za rad udruga osiguravaju se iz
proračuna Općine Primošten.
Financijska sredstva osiguravaju se u proračunu općine za rad udruga putem projekata,
programa, odnosno aktivnosti - akcija i manifestacije, odnosno djelatnosti u navedenim
područjima koji su od interesa za Općinu Primošten.
Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva
čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su
ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.
Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom
razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu
biti jednogodišnji i višegodišnji.
Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne,
socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja
dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.
Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekt, program ili aktivnost za
2021. godinu.
Financijska sredstva dodjeljuju se najviše do iznosa koji je udruzi koja se prijavila na natječaj
a koja je ranije bila financirana iz sredstava proračuna, do visine iznosa kojoj je istoj odobren
u 2020. godini.
Općina Primošten nije dužna prihvatiti financiranje svih postavljenih zahtjeva.

II OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Pravo na podnošenje prijave imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:
Udruge koje se javljaju na javni poziv trebaju ispuniti slijedeće uvjete:
1.
2.
3.
4.

trebaju biti upisane u Registar udruga,
trebaju biti posjedovati RNO broj,
trebaju dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
trebaju podnijeti dokazu ukoliko su zatražile promjenu podataka u Registru da je isti
izvršen,
5. udruga treba biti programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima,
6. uredno plaće poreze, doprinose i druga javna davanja prema državnom proračunu i
proračunu Općine Primošten,
7. koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz
Proračuna Općine Primošten i drugih izvora,
8. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni
postupak, 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 („Narodne novine“ broj 26/15),
9. vodi transparentno financijsko poslovanje.
10. Udruga je dužna dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima koje je dobila od Općine
Primošten u 2020. godini temeljem Odluke o privremenom financiranju,

U uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog natječaja detaljno je opisano:
– pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata,
– tko nema pravo prijave na Javni natječaj,
– postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,
– procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje
– donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora.
Korisnici koji su u tekućoj 2020. godini dobili financijsku potporu općine, obvezni su
priložiti programsko i financijsko izvješće ispunjeno na Obrascu PROR-POT uz preslike
računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata kojima se dokazuje da su sredstva namjenski
utrošena (ukoliko ih do objave javnog poziva nisu dostavili nadležnom Upravnom odjelu).
III SADRŽAJ PRIJAVE
Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s
Uputama
za
prijavitelje,
dostupni
na
službenoj
web
stranici
Općine
Primošten www.primosten.hr
Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije
za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:
1. Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta (odnosno aktivnosti),

2. Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta (odnosno aktivnosti)
3. Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, (odnosno aktivnosti),
4. Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
5. Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih
ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
6. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
7. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),
Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom
udruge.
Prijavitelji čije prijave temeljem postupka procjene prijave uđu na Privremenu listu
odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava, na zahtjev Povjerenstva za
ocjenjivanje obvezni su dostaviti:
1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i
partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, a u slučaju da dug postoji on
mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti u izvorniku
ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja.
2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak
protiv osoba ovlaštenih za zastupanje i voditelja projekta/programa
Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana traženja,
njegova prijava odbacit će se kao nevažeća.

IV. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 20. studenog do 20. prosinca 2020.
godine.
Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 20. prosinca 2020.
godine smatraju se zakašnjelima.
Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu
Općine Primošten ili preporučenom pošiljkom na adresu: OPĆINA PRIMOŠTEN Sv.
Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom „NE OTVARAJ predlaganja programa javnih
potreba za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u području
kulture, sporta i društvenih djelatnosti Općine Primošten za 2021. godinu“
Prijave podnesene izvan roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.
Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod pročelnice JUO Općine
Primošten Iris Ukić Kotarac na broj telefona 022/571-903 svaki radni dan od 7:00 – 15:00 sati
ili putem e-maila: info@primosten.hr
Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge za 2020.
KLASA: 007-01/20-01/1
URBROJ: 2182/02-02-20-1
Primošten, 20. studenog 2020. godine
OPĆINA PRIMOŠTEN
OPĆINSKI NAČELNIK
Stipe Petrina

Prilog (na službenim stranicama općine):
1. Obrazac opisa programa ili projekta,
2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
5. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih
ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

