REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽMINJ
KLASA: 402-01/19-01/01
URBROJ: 2171/04-01-19-2
Žminj, 09. siječnja 2019.

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga (koje doprinose razvoju
kapaciteta udruga za javne potrebe Općine Žminj) iz Proračuna Općine Žminj
za 2019. godinu
(1) Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području
javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi,
zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje
programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih
potreba u zajednici.
(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna
područja:
1. javne potrebe u kulturi
2. javne potrebe u sportu i rekreaciji
3. javne potrebe u socijalnoj skrbi
4. javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i zaštiti okoliša
5. javne potrebe u oblasti civilnog društva
(3) Udruge mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje
javnih potreba u Općini Žminj za djelatnosti i poslove, programe, projekte, akcije,
manifestacije, publikacije koje je Općina Žminj utvrdila kao svoje javne potrebe, kao i
one koje su utvrđene posebnim zakonom:





aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja sporta i rekreacije,
aktivnosti usmjerene na očuvanje kulturne tradicije,
aktivnosti usmjerene na promociju Žminja,
ativnosti usmjerene na pomoć starijim i nemoćnim osobama kroz humanitarne
ili slične udruge,
 aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja i okoliša,
 aktivnosti usmjerene jačanju i poticanju poljoprivredne proizvodnje,
 aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog
sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju javnih usluga u
zajednici.
(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 08. veljače, 2019 godine
na priloženim obrascima.
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(5) Prijavu projekta/programa na Javni poziv mogu podnijeti udruge koje ispunjavaju
sljedeće uvjete:
 djeluju na području Općine Žminj, fizičke osobe koje žive i rade na području
Općine Žminj, te ostale udruge, pravne i fizičke osobe koje djeluju izvan područja
Općine Žminj.
 upisana je u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar;
 upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su
predmet financiranja sukladno ovom Natječaju i kojima se promiču uvjerenja i
ciljevi koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 ima uredno ispunjene obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
iz proračuna Općine Žminj i drugih javnih izvora;
 nema dugovanja s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i
proračunu Općine Žminj;
 protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i
voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno
osuđen/a za prekršaj određen člankom 48. st. 2. alinejom c) Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.), odnosno
pravomoćno osuđen/a za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48.
stavkom 2. alinejom d) Uredbe;
(6) POPIS OBVEZNIH PRILOGA UZ PRIJAVU
a) preslika Izvatka iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (može ga
zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge iz registra)
b) preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (može ga zamijeniti i ispis
elektronske stranice sa svim podacima organizacije iz registra)
c) preslika ovjerenog Statuta
d) potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnih dugovanja ne starija od 30 dana od
dana objave Javnog natječaja (u izvorniku)
e) uvjerenja nadležnog suda, ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog
natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja
projekta/programa ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđeni/e za
prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alineja c) odnosno da nisu pravomoćno
osuđeni/e za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom
d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br.
26/15.) (u izvorniku)
(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave
na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za
financiranje projekata/programa koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje
javnih usluga u zajednici.
(8) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima,
koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine
Žminj (www.zminj.hr/natječaji).

3

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u
pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu:
Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj
sa naznakom „Ne otvarati - Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun
2019.“
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 Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na
Javni poziv za financiranje projekata koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za
pružanje javnih usluga u zajednici.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim
putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@zminj.hr

