REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVKA ŽUPANIJA
OPĆINA OKUČANI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/21-01/14
UR.BROJ: 2178/21-05-21/01
OKUČANI, 15. siječnja 2021. godine
Temeljem članka 48. stavak 1. točka 7. 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 –pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19), a sukladno odredbama članka 33.
stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj: 74/14, 70/17, 98/19), članka 6. Zakona
o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija –nastavno Zakon
("Narodne novine", broj: 121/14) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
–nastavno: Uredba ("Narodne novine", broj: 26/15), te članka 56. Statuta općine Okučani
/»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: 10/09, 4/13, 3/18 i 7/18) i Pravilnika o
financiranju javnih potreba općine Okučani, općinski načelnik raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga iz područja kulture, sporta i
udruga ostalih djelatnosti
za 2021. godinu

1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje
projekata/programa u 2021. godini koje provode udruge na području Općine Okučani, a ti
projekti/ programi su od interesa za opće dobro.
2. Pravo na podnošenje prijave imaju sve udruge i neprofitne organizacije koje su osnovane ili
djeluju na području Općine Okučani i obavljaju djelatnost iz područja za koje se raspisuje
javni poziv.
3. Općina Okučani (dalje: Općina) poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u
području kulture, sporta i ostalih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku
projektima/programima/manifestacijama koji doprinose razvoju kulture, sporta i ostalih
djelatnosti.
4. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt i/ili program i/ili manifestacije za
sljedeća područja:

– Kultura
– Sport
- Udruge ostalih djelatnosti
5. Udruge mogu prijaviti projekt/program/manifestaciju koji doprinosi razvoju prioritetnih
područja za sljedeće aktivnosti:
– KULTURA:
njegovanje kulturne tradicije i običaja hrvatskog naroda i svih nacionalnih manjina
koje žive na području Općine Okučani,
kulturna suradnja sa drugim gradovima i općinama u RH i međunarodna kulturna
suradnja,
sudjelovanje na kulturnim manifestacijama u Općini tijekom godine,
poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva,
izložbe i slične manifestacije koje pridonose razvoju i promicanju kulturnog života u
Općini Okučani.
– SPORT:
poticanje i promicanje sporta,
provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena
zaštita sportaša,
sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

− UDRUGE OSTALIH DJELATNOSTI:
Općina Okučani će pružati novčanu potporu i ostalim civilni Udrugama i Udrugama proizišlih
iz Domovinskog rata
6. UKUPNO PLANIRANA VRIJEDNOST NATJEČAJA je 240 .000,00 kuna.
-

Za kulturu – 48.000,00 kuna
Za šport – 124.000,00 kuna
Za ostale djelatnosti – 68.000,00 kuna.

7. Javni natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavit će se na službenoj
mrežnoj stranici Općine Okučani (http://Okučani.hr/), Oglasnoj ploči općine Okučani i
lokalnom radiju "Bljesak" Okučani.

8. Svaka udruga može prijaviti više projekata i/ili programa i/ili manifestacija u okviru ovog
Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci, a koje razdoblje može trajati najdulje do 31.
prosinca 2021. godine.
Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu sredstava za financiranje prijavljenih
programa/projekata/manifestacija su sljedeći:
1.
Udruga mora biti upisana u Registar udruga ili drugi,
2.
Udruga mora biti programski usmjerena na rad u području kulture, sporta i socijalne
zaštite i razvoj gospodarske djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu
udruge (vidljivo u ispisu iz Registra udruga),
3.
Udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija i voditi transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
4.
Udruga čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,
5.
Udruga mora ispuniti sve ugovorne obveze prema Općini Okučani te svim drugim
davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora (dostavljeni svi propisani izvještaji –
financijski i izvještaji o provedbi projekata u 2020. godini).
Prijava na javni poziv mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
Obrazac br. 1- Prijavni obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave, podatke o
projektu/programu i podatke o proračunu projekta/programa (u prilogu Javnog poziva),
Izjavu da podnositelji prijave nemaju neispunjenih obveza prema Općini Okučani
(financijskih ili drugih- nedostavljanje propisanih financijskih izvještaja Općini za 2020.
godinu).
Izjavu da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi prekršajni ili kazneni
postupak.
Prijedlozi projekata i/ili programa dostavljaju se isključivo na propisanom obrascu, koji je
dostupan na mrežnim Općine Okučani (http://Okučani.hr) i u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Okučani, trg dr. Franje Tuđmana br. 1.
Javni natječaj traje od dana objave do 31. siječnja 2021. godine.
Prijave se dostavljaju poštom (preporučeno) ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine
Okučani, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1,
35430 Okučani, s naznakom „ PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE
PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGE – NE OTVARATI“.
Projekti/ programi koji se ne provede na području Općine Okučani ili u kojima ne
sudjeluju osobe s prebivalištem na području Općine Okučani, neće se financirati.
Prijave koje budu zaprimljene nakon isteka roka određenog Javnim pozivom, kao i
nepotpune prijave (koje nemaju svu potrebnu dokumentaciju), nepotpisane prijave ili prijave
bez službenog pečata neće se razmatrati.

Broj korisnika i iznos dodijeljenih potpora uskladit će se s raspoloživim proračunskim
sredstvima, o čemu odlučuje Općinski načelnik.
Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Aca Vidaković

