JAVNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA
OPĆINE SKRAD ZA 2016. GODINU
I.
Predmet Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u
djelatnosti prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi, kao i ostalih programa potreba udruga
građana, koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Skrad u 2016. godini.
II.
Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju registrirane udruge, klubovi, društva, ustanove,
organizacije, te fizičke i pravne osobe koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje
djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja iz prethodne točke ovog Natječaja, a čije
je sjedište odnosno prebivalište na području Općine Skrad ili su njihovi programi od
općeg/javnog interesa za Općinu Skrad.
III.
Prihvatljivi prijavitelji iz točke II. mogu se javiti na ovaj Natječaj s više prijedloga programa,
ali to ne znači da po svakom od njih moraju ostvariti novčana sredstva potrebna za njihovu
provedbu.
Svaki program prijavljuje se zasebno.
IV.
Prednost će imati programi koji će svojim sadržajem poticati:
- ostvarenje većeg standarda u predškolskom odgoju i školstvu
- ostvarenje većeg standarda u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad kulturnih i sportskih udruga i poticanje
kreativnog izričaja mladih
- afirmaciju kulturnog i sportskog identiteta Općine Skrad
- usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Općinu
- promidžbu Općine Skrad.
V.
Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati:
- popunjen Obrazac osnovnih podataka o programu (JP16-PR)
- popunjen Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP16-OP)
- popunjen Obrazac Proračuna za provođenje programa (JP16-FPR)
- presliku važećeg dokaza o registraciji udruge/podnositelja prijave - Izvadak iz
Registra udruga Republike Hrvatske, Registra neprofitnih organizacija odnosno
izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe koje su
prihvatljivi prijavitelji
- godišnji financijski izvještaj udruge/podnositelja prijave o prihodima i rashodima
odnosno primicima i izdacima za 2014. godinu.
Udruge koje programe ostvaruju u partnerskom odnosu moraju dostaviti ispunjen i ovjeren
Obrazac Izjave o partnerstvu (dostupan na www.skrad.hr) uz preslike Rješenja o upisu udruga
partnera u Registar udruga.

VI.
Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim natječajem dostavljaju se zaključno do 02.
studenog 2015. godine do 15:00 sati osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na
adresu:
OPĆINA SKRAD
J.Blaževića-Blaža 8, 51311 SKRAD,
s naznakom za „Prijedlog programa javnih potreba“.
Zakašnjele ili nepotpune prijave, kao i one koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i
nisu podnesene u obliku naznačenom u Natječaju, odnosno nisu podnesene na propisanim
obrascima, neće se razmatrati.
VII.
Po izvršenom postupku otvaranja i pregleda pristiglih prijava i provedenom postupku odabira
prijava, konačnu odluku o financiranju donosi, na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko
vijeće Općine Skrad prilikom usvajanja Proračuna Općine Skrad za 2016. godinu i programa
javnih potreba za 2016. godinu.
VIII.
Podnositelji prijedloga biti će pisano obaviješteni o prihvaćanju njihovih programa nakon
usvajanja Proračuna Općine Skrad.
S podnositeljima prijedloga kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u
Proračunu Općine Skrad za 2016. godinu, Općina Skrad će sklopiti Ugovor o sufinanciranju
za 2016. godinu.
IX.
Tekst Natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Skrad i na mrežnoj stranici Općine
Skrad www.skrad.hr.

