
  

  

REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA SABORKO  

OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA: 402-01/16-01/1  

URBROJ: 2133/15-02-16-01  

U Saborskom, 11. ožujak 2016.  

  

  

  

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, u daljnjem tekstu: 

Uredba (Narodne novine broj 26/15) i članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u 

Općini Saborsko  (službene stranice općine Saborsko) Općinski načelnik Općine Saborsko 

raspisuje  

   

JAVNI NATJEČAJ  
  

za dodjelu financijske potpore udrugama građana  koje djeluju na  području 

Općine Saborsko  

  

I   

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata, manifestacija  i 

aktivnosti udruga koji su od interesa za Općinu Saborsko i koji će se financirati iz Proračuna 

Općine Saborsko u 2016. godini.  

  

II   

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 58.000,00 kuna.  

Najmanji ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Javnog natječaja je iznos 

od 1.000,00 kuna, a najviši ukupni iznos koji se jednoj udruzi može odobriti putem ovog Javnog 

natječaja je iznos od 10.000,00 kuna.  

Prioritetna područja ovog Natječaja obuhvaća promicanje programa, projekata i aktivnosti koje 

doprinose:    

- promicanje i razvoj sporta,  

- promicanje i razvoj kulture,  

- promicanje i razvoj znanosti i obrazovanja  

- prevencija ovisnosti i poremećaja u ponašanju djece i mladeži  

- udruge proizašle iz Domovinskog rata  

- ostale udruge (razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, 

okupljanje i zaštita djece, mladeži i obitelji, zaštita zdravlja, zaštita i promicanje prava  

osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, stariji i nemoćni, razvoj i 

demokratizacija društva, zaštita potrošača, zaštita prirode i okoliša, humanitarne 

djelatnosti,  i dr).   



 

III   

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti 

u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.  

  

   

IV   

  

Prijave na ovaj Javni natječaj dostavljaju se do 11. travnja 2016. godine u zatvorenoj omotnici 

preporučenom poštom ili osobno na adresu:   

  

Općina Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko 

 uz naznaku  

„Javni  natječaj za dodjelu financijskih potpora udrugama građana za 2016. godinu – 

ne otvarati“  

  

isključivo na propisanom obrascu dokumentacije za natječaj, koja se može preuzeti na stranici  

Općine Saborsko: www.saborsko.hr.  

  

V   

  

Samo potpuna i na vrijeme dostavljena prijava za dodjelu potpore će se razmatrati, a 

nepotpune i nepravovremene prijave Povjerenstvo će vratiti podnositelju.  

  

VI  

  

Odluka o dodjeli potpore dostavit će se korisniku koji je zadovoljio uvjete iz Pravilnika o 

sufinanciranju udruga  i  javnog natječaja i pozvati ga na  potpis Ugovora.  

  

VII  

Ocjenjivanje prijavljenih projekata, donošenje odluke o financiranju i potpis ugovora sa 

udrugama čiji su programi prihvaćeni za financiranje bit će završeno u roku 45 dana od zadnjeg 

dana za dostavu prijava programa ili projekta.    

  

  

  

  OPĆINSKI NAČELNIK:  

Marko Bićanić 

  

http://www.saborsko.hr/
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