REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-08/19-02/49
URBROJ: 2142-04-02-19-1
Dobrinj, 28. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dobrinj, KLASA:022-05/16-01/3,
URBROJ:2142-04-02-16-1 od 20. siječnja 2016. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) općinski načelnik, dana
28. lipnja 2019. godine, objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Dobrinj koje provode organizacije civilnog
društva za 2019. godinu
Općina Dobrinj poziva sve organizacije civilnog društva da se prijave na Javni natječaj za financiranje
programa i projekata od interesa za Općinu Dobrinj koje provode organizacije civilnog društva za 2019.
godinu (u nastavku teksta:Javni natječaj).
Organizacije civilnog društva (u nastavku teksta: OCD) sukladno ovom Javnom natječaju mogu
prijaviti projekte/programe/manifestacije/građanske inicijative (u nastavku teksta: projekti) za:
Prioritetno područje – Promicanje i razvoj sporta i rekreacije:
a) Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
b) Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i
čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
c)Poticanje vrhunskih sportskih rezultata,
d) Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga i natjecanja,
e) Vođenje i organizacija sportskih natjecanja,
f) Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
g) Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
Organizacije civilnog društva mogu u okviru proritetnog područja prijaviti aktivnosti koje se odnose
na sljedeće mjere/kategorije, za:
a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga,
b) provedbu projekta,
c) manifestacije.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 69.625,00 kuna, odnosno prema pojedinom
programu ili projektu.
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OCD- a mogu prijaviti projekte koji:
- doprinose jačanju kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva,
- pružaju potporu odvijanju kontiuniranih programa udruga,
- osiguravaju dodatne sadržaja za korisnike s područja općine Dobrinj,
- promiču i njeguju te zaštićuju običaje, tradiciju i baštinu na području općine Dobrinj,
- promoviraju Općinu Dobrinj na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini.
Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a najkasnije do 28. srpnja 2019. godine.
Prijavu na Natječaj može podnijeti udruga i druga organizacija civilnog društva koja ima sjedište
na području općine Dobrinj uz sljedeće uvjete:
- mora biti upisana u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija, odnosno drugi odgovarajući
registar, koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja
i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (u daljnjem tekstu: korisnik
financiranja),
- mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora,
- korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta
ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirane Uredbom,
- ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu, odnosno objavljena
navedena izvješća za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge ili drugi odgovarajući način),
- prijavljeni projekt udovoljava ciljevima, prioritetima i mjerama ovog javnog natječaja.
Prema prethodno navedenim uvjetima prijavu projekta na Javni natječaj može podnijeti i OCD- a koja
nema sjedište na području općine Dobrinj, ali provodi aktivnosti za korisnike i s korisnicima na području
općine Dobrinj.
Obvezni prijavni obrasci:
B1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije/građanske inicijative - popunjen, potpisan i ovjeren
pečatom prijavitelja,
B2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije/građanske inicijative - popunjen, potpisan i
ovjeren pečatom prijavitelja,
B3. Obrazac izjave o ispunjenju obveza - popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja,
B4. Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se program/projekt/manifestacija/građanska inicijativa provodi u
partnerstvu - popunjen, potpisan i ovjeren pečatom prijavitelja,
B5. Obrazac popisa članova udruge s područja općine Dobrinj, ukoliko program/projekt/manifestacij
u/građansku inicijativu provodi organizacija koja nema sjedište na području općine Dobrinj.
Obvezni prilozi:
Dokaz da se svojim statutom opredijelila za obavljanje aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima
promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom (preslika dijela Statuta – članaka iz
kojih je vidljivo da su prijavljene aktivnosti predviđene u djelatnostima OCD-a).
Prije potpisa ugovora OCD-a morat će priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe OCD-a i voditelja
projekta ne vodi kazneni postupak te da OCD-a ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,
dostupni na mrežnim stranicama Općine Dobrinj (www.dobrinj.hr).
U elektroničkom se obliku ali i u papirnatom obvezno se dostavljaju:
Obrazac opisa projekta B1 i Obrazac proračuna B2, kao word i excel dokumenti, na adresu elektronske
pošte: opcina@dobrinj.hr.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni Izvornik) dostavlja se poštom
ili osobno (u pisarniciu Općine Dobrinj) uz napomenu: „Javni natječaj za financiranje projekata udruga za
2019. godinu – ne otvarati“.
OPĆINA DOBRINJ
Dobrinj 103
51514 Dobrinj
“Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2019. godinu – ne otvarati“
Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću
adresu: opcina@dobrinj.hr.
Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog natječaja
(postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda dostavljenih prijava, procjeni
prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenju prigovora, ugovaranju i sl.) kao i
indikativni kalendar provedbe Natječaja nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog
natječaja dostupnim na mrežnim stranicama Općine Dobrinj (www.dobrinj.hr).

Općinski načelnik
Neven Komadina v.r.

