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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-04/21-01/05
URBROJ: 2111/02-02-21-1
Končanica, 29. siječnja 2021.
Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 07/17 i 98/19), članka
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 7.
i 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“,
broj 1/17), Općinski načelnik dana 29. siječnja 2021. godine raspisuje
Javni natječaj
za predlaganje programa/projekata udruga sa sjedištem izvan područja Općine Končanica za 2021.
godinu
I.
Općina Končanica poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalnog
programa i programa udruga građana i braniteljskih udruga, programa sporta i programa kulture da
se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju usluga u zajednici u 2021. godini,
koje imaju članove s područja Općine Končanica a imaju sjedište izvan Općine Končanica.
II.
Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća područja djelovanja;
- programe koji doprinose poboljšanju demokratizacije društva,
- programe koji doprinose zaštiti braniteljskih i ljudskih prava, zaštiti zdravlja,
zaštiti okoliša i prirode, zaštiti potrošača,
- ostale programe i projekte koji imaju važno društveno značenje,
- programe koji doprinose razvoju jačanja kapaciteta udruga za rad sa sljedećim skupinama:
osobama treće životne dobi, osoba s invaliditetom, djeci i njihovim obiteljima, mladima i
starijim osobama,
- ostale programe i projekte koji imaju važno društveno značenje.
- programe koji doprinose poboljšanju i razvoju sporta,
- programe koji doprinose radu sa mladima,
- ostale programe i projekte koji imaju važno društveno značenje u sportu.
- programe koji doprinose razvoju kulture i kulturnog amaterizma,
- programe koji doprinose radu sa mladima,
- ostale programe i projekte koji imaju važno društveno značenje u kulturi.
III.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 20.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je
1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 8.000,00 kuna.
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IV.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 2. ožujka 2021. godine.
V.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje
provedbe do 12 mjeseci.
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i koja ima članove
s područja Općine Končanica zaključno s danom objave Javnog natječaja/Javnog poziva, koja je upisana
u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih
sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i
voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
VI.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni natječaj
detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata
udruga.
VII.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za
prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Končanica, www.koncanica.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu)
na sljedeću adresu: OPĆINA KONČANICA, Končanica 260, 43505 Končanica, Javni natječaj za
predlaganje programa/projekata udruga sa sjedištem izvan područja Općine Končanica, s naznakom
„Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta“.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora,
postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u
Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata udruga.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane
uvjete Javnog natječaja.
VIII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem
upita na adresu elektronske pošte: opcina@koncanica.hr
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić

