
               
R E P U B L I K A     H R V A T S K A
ŠIBENSKO-KNINSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA UNEŠIĆ
KLASA: 402-08/19-01/01
URBROJ: 2182/07-19-01-3
Unešić, 08. veljače 2019.  godine

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj:  4/16)  i  članka 48.  Statuta  Općine Unešić  („Službeni  vjesnik  Šibensko-kninske županije“,  broj
05/18 i 07/18), općinski načelnik Općine Unešić, dana 08. veljače 2019. godine, raspisuje 

JAVNI POZIV
za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje

provode udruge na području Općine Unešić za 2019. godinu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje djeluju na području
Općine Unešić za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija za koje su sredstva osigurana u
proračunu Općine Unešić za 2019. godinu.

Prijave se podnose:
a) u  području  sporta –  financiranje  ili  sufinanciranje  programa/projekata  u  okviru  redovne

djelatnosti u javnim potrebama u sportu u Općini Unešić za 2019. godinu,
b) u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi koji

su od interesa za Općinu Unešić,
c) u području društvenih djelatnosti – financiranje ili  sufinanciranje programskih djelatnosti

udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s
posebnim  potrebama  i  humanitarno  –  karitativnih  udruga,  programi  udruga  za  zaštitu  i
očuvanje  okoliša,  čovjekova  zdravlja  i  prirodne  baštine  i  svih  drugih  humanitarnih
organizacija.

Prijedloge programa i projekata mogu podnijeti udruge:
- koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“,  broj 74/14) i  imaju

registrirano sjedište na području Općine Unešić ili djeluju na području Općine Unešić,
- koje  su  ispunile  obaveze  iz  ranije  sklopljenih  ugovora  o  financiranju  iz  proračuna  Općine

Unešić,
- koje nemaju dugovanja prema proračunu Općine Unešić,
- koje pri provedbi programa, projekata ili manifestacije rade s korisnicima ili članovima udruge

i doprinose razvoju civilnog društva na području Općine Unešić,
- ovaj  javni  poziv  ne  odnosi  se  na  financiranje  udruga  koje  se  financiraju  po  posebnim

propisima (DVD, GSS, Crveni križ i dr).

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni te ovjereni i to:
1. OBRAZAC 1 – za prijavu programa ili projekta,
2. OBRAZAC 2 – za prijedlog proračuna troškova provedbe programskih/projektnih aktivnosti,
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3. OBRAZAC 3 – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
4. Prilozi prema Uputama za prijavitelje:
- Statut udruge – preslika  (ukoliko je udruga bila prijavitelj u javnim pozivima Općine Unešić

za financiranje udruga  iz prethodnih godina, a nije bilo izmjena statuta, odnosno već je statut
dostavljala, isti nije potrebno priložiti)

- Izvadak (ne stariji od tri mjeseca od objave javnog poziva) ili Rješenje iz Registra udruga
Republike Hrvatske (preslika),

- ukoliko udruga nije ishodovala novo Rješenje  Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj
županiji, a uredno je predala Zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz
o podnošenju zahtjeva,

- izvadak  iz  registra  neprofitnih  organizacija  (otisnuta  stranica  iz  Registra  neprofitnih
organizacija s podacima o upisu),

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne
starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja (preslika),

- potpisanu (od strane predsjednika udruge) i ovjerenu izjavu da su ispunjene sve obveze prema
davateljima potpore u ranije provođenim programima/projektima/manifestacijama,

- uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se
protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili
projekta i  koja je  ovlaštena potpisati  ugovor  o financiranju) i  voditelja  programa ne vodi
prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe,

- financijski izvještaj o poslovanju u 2018. godini razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. 
godine s pratećom Potvrdom o preuzetom izvještaju od strane FINA-e (prijavitelji obveznici 
sastavljanja financijskog izvještaja - preslika).

Prijedlozi programa/projekata sukladno ovom pozivu dostavljaju se na adresu:
OPĆINA UNEŠIĆ

      DR. FRANJE TUĐMANA 40.
 22 323 UNEŠIĆ

uz naznaku „Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Općine Unešić za 2019. godinu.“ – Ne otvaraj.
Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u prostoru Općine
Unešić zaključno s danom 14. ožujka 2019. godine.

Neće se razmatrati prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, prijedlozi koji nisu dostavljeni
na propisanoj prijavnici,  kao ni  prijedlozi  podnositelja  prijava koji  nisu dostavili  Općini  Unešić
cjelovito izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu.

Obavezni  obrasci  prijava kao i  cjelokupna natječajna dokumentacija  te upute za prijavitelje
dostupni su na web stranici Općine Unešić, www.unesic.hr

Obrasci  se  ispunjavaju  isključivo pomoću računala,  te se  šalju  u  papirnatom obliku.  Prijava  u
papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za
zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom udruge.
Sve  dodatne  informacije  možete  dobiti na  telefon  022/860-610  ili  slanjem  upita  na  adresu
elektronske pošte procelnica@unesic.hr .

       OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, prof. v.r.
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