Na temelju članka 6. 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 članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17),
te Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Mošćenička Draga („Službene novine
Općine Mošćenička Draga“ broj 10/15) Općina Mošćenička Draga, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa/projekata koje provode udruge,
sredstvima iz Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu
1. Predmet javnog natječaja
Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata koje
provode udruge, za financiranje iz Proračuna Općine Mošćenička Draga u 2019. godini, a
odnose se na javne potrebe u područjima od interesa za Općinu Mošćenička Draga.
2. Pravo na podnošenje prijave
Pravo podnošenja prijedloga na javni natječaj imaju sve udruge koje su osnovane ili
djeluju na području Općine Mošćenička Draga ili obavljaju djelatnosti od interesa za Općinu
Mošćenička Draga.
Ovaj poziv ne obuhvaća financiranje udruga koje se financiraju po posebnim
propisima, vjerskih i političkih organizacija, te organizacija civilnoga društva koje ne
zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Mošćenička
Draga, kao ni ustanove čiji je Općina Mošćenička Draga osnivač ili suosnivač.
3. Područje programa, projekata od interesa za Općinu Mošćenička Draga
Općina Mošćenička Draga financirat će sljedeće programe/projekte iz slijedećih područja:
kultura:
programe poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma,
promicanje vrednota, predmeta, aktivnosti i drugih običaja tradicijske baštine,
posebne programe i manifestacije u kulturi,
izdavačku djelatnost – tiskanje knjiga,
sport:
djelovanja sportskih udruga,
provođenja sportskih aktivnosti djece i mladih,
sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
organizacija i provođenje sportskih manifestacija.
socijalna skrb:
skrb i briga o osobama s posebnim potrebama, osobama sa invaliditetom, te starijim
osobama
skrb i briga za socijalno ugrožene skupine,
programe udruga proizašlih iz Domovinskog i II svjetskog rata,
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turizam:
programi unapređenja turizma na području Općine Mošćenička Draga
programi koji se odnose na neposrednu edukaciju stanovništva u području turizma
zaštita okoliša i očuvanje bioraznolikosti:
programi koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode, održivog razvoja i održivog
gospodarenja otpadom
4. Postupak i rok za podnošenje prijave
Podnositelji prijave – udruge, svoje programe/projekte prijavljuju isključivo na
propisanim obrascima, a natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga u uredovno vrijeme ili sa službene web stranice
Općine Mošćenička Draga www.moscenicka-draga.hr
Prijave se dostavljaju osobno u Jedinstveni upravni odjel svakim radnim danom u
redovno radno vrijeme ili poštom na adresu Općina Mošćenička Draga, Trg slobode 7, 51417
Mošćenička Draga.
Rok za podnošenje prijava je 21. veljače 2019. godine.
5. Sadržaj prijave
dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra udruga i registra neprofitnih organizacija
ili adresa elektroničke baze podataka),
financijsko i opisno izvješće za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (za one koji su u
2018. godini koristili sredstva iz Proračuna Općine Mošćenička Draga),
preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta odnosno dokaz da je
svoj statut uskladila sa odredbama Zakona o udrugama,
uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci da se ne vodi kazneni postupak
protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge,
potvrda Porezne uprave o plaćenim javnim davanjima
ispunjeni obrasci za prijavu:
 Obrazac opisa programa ili projekta
 Obrazac proračuna programa ili projekta,
izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Mošćenička Draga, ali obavljaju
djelatnost na području Općine Mošćenička Draga uz prethodno navedenu
dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine
Mošćenička Draga, koji se mora sastojati od minimalno slijedećih podataka: ime i
prezime, adresa i OIB korisnika.
6. Kriteriji za vrednovanje programa/projekta
Kriteriji za vrednovanje programa/projekta propisani su člankom 11. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Mošćenička Draga („Službene novine Općine Mošćenička
Draga“ broj 10/15)
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7. Planirana vrijednost natječaja
Ukupna planirana vrijednost natječaja definirana je Planom raspisivanja javnih
natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge za 2019. godinu.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 500,00 kn, a
najveći iznos je 210.000,00 kn.
8. Postupak uvrštavanja programa/projekata u Proračun Općine Mošćenička Draga
U roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava, Povjerenstvo za
ocjenjivanje će izvršiti odabir prijava, projekata odnosno programa koji će biti financirani iz
Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2019. godinu, prema financijskim mogućnostima.
Prijedlozi programa/projekata koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi
koji se ne dostave u navedenom roku, nisu unutar područja djelatnosti raspisanih Javnim
natječajem, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati.
Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira.
Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti
prigovor. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno
bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila
dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o
neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava. Prigovori se podnose Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane
obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru donosi Općinski načelnik Općine.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Mošćenička Draga
će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata, najkasnije 15 dana od dana
donošenja odluke o financiranju.
Pročelnica JUO Općine Mošćenička Draga
Sanja Filčić, dipl.iur.
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