
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Temeljem članka 16. Pravilnika o financiranju programa,  projekata i javnih potreba sredstvima 
proračuna Općine Punat, KLASA:080-02/16-01/1, URBROJ:2142-02-02/1-16-2 od 15. siječnja 
2016. godine, ( u daljnjem tekstu:Pravilnik) općinski načelnik utvrđuje 

 
JAVNI  NATJE ČAJ 

 za financiranje programa i  projekata  od interesa za opće dobro koje provode udruge 
 

(1) Općina Punat poziva udruge da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od 
interesa za opće dobro. Temeljem članka 1. stavka 2. Pravilnika  sve odredbe ovog javnog natječaja 
koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije 
civilnog društva te ostale pravne osobe, kada su one u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva 
za sufinanciranje programa i projekata prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.  
 
(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeće prioritetno područje:  

  
            Prioritetno područje  – Razvoj civilnog društva 

a) Očuvanje stečevina i zaštita digniteta Domovinskog rata 
b) Program edukacije, osnaživanja i potpore ranjivih skupina (starije osobe, invalidi, 

ovisnici) 
c)  Eko projekti, djelovanje u očuvanju prirode i okoline 

vrijednost Natječaja iznosi    46.000,00  kuna 

 
(3)Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 
1.000,00  kuna. 
(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, od 6. lipnja 2016. godine do 6. 
srpnja 2016.godine. Prijedlozi koji pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 6. 
srpnja smatraju se zakašnjelima. 
(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i dva projekta u okviru ovog 
Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.  
Prijavu  na Natječaj može podnijeti udruga koja  djeluje najmanje jednu godinu u Republici 
Hrvatskoj zaključno s danom objave javnog natječaja. Prijavu programa ili projekata na Natječaj 
može podnijeti udruga koja je: 

- upisana u Registar udruga. 
- programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima, 
- upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u 

skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,  
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- ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima 
financijski sredstava iz javnih izvora, 

- ispunjava sve uvjete propisane Pravilnikom. 
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. 
(6) Uputama za prijavitelje detaljno je opisano:  
      -     pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata, 
      -     tko nema pravo prijave na Javni natječaj, 
      -   postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, 
      -   procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje 
      -   donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora, 
      -   postupanje s dokumentacijom. 
(7) Modeli plaćanja: Sredstva za prihvaćene programe/projekte isplaćivati će se u roku od 30 dana 
od dana zaprimanja zahtjeva za doznaku sredstava.  
  
(8) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s 
Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Punat. 
Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u 
urudžbenom uredu) na sljedeću adresu: 
 

OPĆINA PUNAT,  NOVI PUT 2,  PUNAT 51521 
 
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti 
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 
(9) Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod službenice Branke Šimonji na broj telefona 
051/298-540. 
 
OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ: 
1.Obrazac opisa programa ili projekta 
2.Obrazac proračuna programa ili projekta 
3.Obraza izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 
4.Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo 
5.Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o 
   dodjeli bespovratnih sredstava 

 
 
 
 
 
 
        OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Marinko Žic, v.r. 
 
 


