Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Hrvatska Dubica
(„Službeni vjesnik“ broj: 51/16) i članka 4. Odluke o utvrđivanju aktivnosti udruga od
interesa za opće dobro i njihovom financiranju iz proračuna Općine Hrvatska Dubica
(„Službeni vjesnik“ broj: 51/16) općinski načelnik Općine Hrvatska Dubica, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje projekata i/ili programa udruga
iz proračuna Općine Hrvatska Dubica u 2017. godini
I
1. UVJETI PRIJAVE:
Općina Hrvatska Dubica (u nastavku: Općina) sufinancirat će projekte i programe udruga od
interesa za opće dobro, uz uvjet da:
- su iste upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar
neprofitnih organizacija,
- su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
- program/projekt, koji prijave na natječaj, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan
i koristan) za razvoj civilnog društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih
razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja,
- su uredno ispunile obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna
Općine u suprotnom će svaka prijava novoga programa i/ili projekta na natječaj biti odbijena,
- nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja
programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj određen
člankom 48. stavkom 2. alinejom c), odnosno pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog
djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe ili uvjetima natječaja,
- općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način
sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima,
- imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za
proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili na drugi prikladan način),
- imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili
projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
- uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama.
Ovaj Javni natječaj otvoren je 30 dana od dana objave na mrežnoj stranici Općine,
www.hrvatska-dubica.hr, a bit će objavljen i na oglasnoj ploči Općine.
Ovaj Javni natječaj ne odnosi se na vjerske zajednice, političke stranke te pravne osobe
kojima je osnivač Općina.
2. PODRUČJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI:
Sukladno Odluci o utvrđivanju aktivnosti udruga od interesa za opće dobro i njihovom
financiranju iz Proračuna Općine („Službeni vjesnik“ broj: 51/16) aktivnostima od interesa za

opće koje će se financirati iz Proračuna Općine tijekom 2017. godine, smatraju se osobito
aktivnosti/programi udruga i to:
1. Programi udruga koje pridonose zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju
prava nacionalnih manjina, zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s
teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, jednakosti i ravnopravnosti te mirotvorstvu i borbi
protiv nasilja i diskriminacije,
2. Programi promicanja vrijednosti Domovinskog rata,
3. Programi zaštite, brige i izobrazbe djece i mladih te njihovu aktivnom sudjelovanju u
društvu, prevenciji i borbi protiv svih oblika ovisnosti, razvoju demokratske političke kulture,
4. Programi zaštite i promicanju prava manjinskih društvenih skupina,
5. Programi na promicanju i razvoju volonterstva, socijalnim uslugama i humanitarnoj
djelatnosti, poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva, zaštiti prava potrošača, zaštiti okoliša
i prirode i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, održivom razvoju, razvoju lokalne zajednice,
međunarodnoj razvojnoj suradnji, zaštiti zdravlja, razvoju i promicanju znanosti, obrazovanja,
cjeloživotnog učenja, kulture i umjetnosti, tehničke i informatičke kulture, sporta,
dobrovoljnog vatrogastva, traganja i spašavanja te drugim aktivnostima koje se po svojoj
prirodi, odnosno po posebnim propisima o financiranju javnih potreba u određenom području
mogu smatrati djelovanje od interesa za opće dobro.
3. KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PROGRAMA:
Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim
korisnicima prema sljedećim kriterijima:
- institucionalna sposobnost udruge, prijašnje djelovanje (organizacijska sposobnost i
kompetentnost) prijavljene udruge/organizacijskog oblika udruge u lokalnoj zajednici,
- kvaliteta predloženog programa (društvena opravdanost i svrhovitost projekta),
- troškovi i održivost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore,
- projekt se provodi u partnerstvu te su odabrani partneri relevantni i doprinijet će svojim
iskustvom i kapacitetima u provedbi prijavljenog projekta.
NAČIN SLANJA PRIJAVA:
Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis
projekta/programa u zatvorenoj omotnici te ih dostaviti na adresu:
Općina Hrvatska Dubica,
Povjerenstvo za provedbu natječaja za financiranje udruga
Vjekoslava Venka 4, 444450 Hrvatska Dubica.
s naznakom: „Javni natječaj – financiranje udruga – NE OTVARAJ“
uz obvezno ispunjene obrasce A – podaci o udruzi; B – podaci o projektu/programu i pomoćni
obrazac C – financijski plan, izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja koji se mogu
podići kod administrativnog referenta u Općini ili preuzeti na službenoj mrežnoj stranici
Općine, www.hrvatska-dubica.hr.

4. SADRŽAJ PRIJAVE:
Prijava treba sadržavati:
- preslika Rješenja o upisu udruge u Registar udruga,
- popunjeni obrasci za prijavu programa ili projekta i to: obrazac A, B i C - troškovi,
- popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu,
- izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- preslika važećeg statuta i njegovih izmjena,
- prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Hrvatska Dubica, a smatraju se
prijaviteljima, sukladno odredbi članka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna
Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“ broj: 51/16), uz prethodno navedenu
dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine
Hrvatska Dubica.
Obraci projekta/programa moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje
prijavitelja i ovjeren pečatom prijavitelja.
Obrasci u kojima nedostaju podaci vezani uz sadržaj projekta ili nisu potpisani od strane
osobe ovlašetne za zastupanje i ovjereni, neće biti uzeti u razmatranje.
Obrazce je potrebno ispuniti po mogućnosti na računalu.
5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se mogu poslati do 14.07.2017. godine.
Sve prijave poslane poštom s datumom 14.07.2017. godine bit će razmatrane sukladno točki
4. ovoga Javnog natječaja.
Odluku o izboru projekata i programa udruga za financiranje bit će objavljena na mrežnim
stranicama i oglasnoj ploči Općine Hrvatska Dubica te, dostavljena pojedinoj udruzi pisanim
putem s pozivom za potpisivanje ugovora.
Sve što nije utvrđeno ovim javnom natječajem, a pojavit će se u provedbi istoga vrijedi ono
propisano Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15),
Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Općine („Službeni vjesnik“ broj: 51/16) i
Odlukom o utvrđivanju aktivnosti udruga od interesa za opće dobro i njihovom financiranju
iz proračuna Općine („Službeni vjesnik“ broj: 51/16) koji se javno objavljuju uz ovaj javni
natječaj i na uvidu su prihvatljivim prijaviteljima.
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