Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), članka 6. i 11. Uredbe
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te Pravilnika o financiranju
programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu, kao i programa i projekata
udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora (Pravilnik klasa: 400-08/16-01/19,
urbroj: 2112/07-03-16-2 od 23. prosinca 2016. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna
Gora objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU,
KAO I PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE RAVNA GORA ZA 2017. GODINU

I.
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata za
zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta, kao i programa i projekata udruga građana
koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će se financirati iz Proračuna Općine Ravna
Gora u 2017. godini.
II.
Putem Javnog natječaja podupirat će se aktivnosti vezane uz kulturu i umjetnost, sport, unapređenje
zdravlja, socijalnu djelatnost, očuvanje digniteta branitelja i stradalnika rata, zaštitu prirode i
okoliša, odgoj i obrazovanje, aktivnosti vezane za djecu i mlade, unaprjeđenje turističke ponude te
aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete i kulture življenja općenito.
III.
U Proračunu Općine Ravna Gora za 2017. godinu planirana su sredstva koja se dodjeljuju temeljem
predmetnog Javnog natječaja u ukupnom iznosu od 537.434,00 kune, kako slijedi:
- razdjel 002, glava 00201, program 1603 (Program javnih potreba u kulturi) na aktivnosti
A160301 ukupno: 199.025,00 kuna;
- razdjel 002, glava 00201, program 1703 (Program javnih potreba u sportu) na aktivnosti
A170301 ukupno 276.184,00 kune;
- razdjel 002, glava 00201, program 1901 (Sufinanciranje ostalih društvenih djelatnosti) na
aktivnosti A190101 ukupno 62.225,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je
1.500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu 105.000,00 kuna.
Financijska sredstva koja Općina Ravna Gora dodjeljuje udrugama za provedbu programa i
projekata putem ovog Javnog natječaja odnose se na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj
godini za koju se raspisuju.
IV.
Pravo podnošenja prijave na Javni natječaj imaju udruge, klubovi, društva, organizacije civilnog
društva, ustanove, pravne osobe te druge neprofitne organizacije koje su se svojim statutom
opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja predmetnog Javnog

natječaja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, uz
uvjet:
- da su upisani u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar
neprofitnih organizacija;
- da imaju sjedište na području Općine Ravna Gora ili svoje programe i projekte provode na
području Općine Ravna Gora i za mještane koji imaju prebivalište na području Općine, ili su
njihovi programi i projekti od općeg/javnog interesa za Općinu Ravna Gora;
- da su uredno ispunili obveze iz svih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Ravna
Gora, sklopljenih s Općinom u prethodnoj godini;
- da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu;
- da se protiv prijavitelja (korisnika financiranja), odnosno osobe ovlaštene za zastupanje
udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za
prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“, broj 26/15);
- da općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te
način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- da imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o
radu za proteklu godinu (primjerice, na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi
odgovarajući način);
- da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa
ili projekta i transparentno upravljanje javnim sredstvima.
V.
Prihvatljivi prijavitelji iz točke IV. mogu se javiti na ovaj Javni natječaj s više prijedloga programa
i projekata, ali to ne znači da po svakom od njih moraju ostvariti novčana sredstva potrebna za
njihovu provedbu.
Svaki program i projekt prijavljuje se zasebno.
VI.
Prilikom dodjele financijskih sredstava temeljem provedbe predmetnog Javnog natječaja prednost
(prioritet) će imati programi i projekti za zadovoljenje javnih potreba u području kulture i sporta,
kao i programi i projekti udruga građana koje djeluju na području Općine Ravna Gora, a koji će
svojim sadržajem doprinijeti:
- afirmaciji kulturnog i sportskog identiteta Općine Ravna Gora;
- uključivanju osoba mlađih od 18 godina u rad kulturnih i sportskih udruga i poticanje
kreativnog izričaja mladih;
- podizanju razine kvalitete života djece, mladih te osoba starije životne dobi s područja
Općine Ravna Gora;
- zaštiti i unapređenju zdravlja;
- očuvanju digniteta branitelja i stradalnika rata s područja Općine Ravna Gora;
- umrežavanju i povezivanju sa srodnim udrugama i organizacijama iz različitih županija,
pogotovo s udrugama koje djeluju na lokalnoj razini radi širenja i ravnomjerne
regionalne raspodjele pozitivnih učinaka provedbe programa i projekata te prijenosa
znanja, jačanja sposobnosti i održivosti organizacija koje djeluju na lokalnim razinama;
- promidžbi Općine Ravna Gora u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

VII.
Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s
Uputama za prijavitelje na Javni natječaj, dostupni na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora
(www.ravnagora.hr), a mogu se preuzeti i u Odsjeku za opće poslove (Općina Ravna Gora), Ulica
Ivana Gorana Kovačića 177, Ravna Gora, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Prijava na predmetni javni natječaj smatra se potpunom ukoliko sadrži:
1. Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac B1);
2. Obrazac proračuna programa ili projekta (Obrazac B2);
3. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac B3);
4. Dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak
iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi
prijavitelji (ili njegova preslika), ne stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja Javnog natječaja;
5. Financijski izvještaj udruge i to:
a) za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima,
Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu;
b) za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i
primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i
Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2015. godinu;
6. Presliku ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta;
7. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci od dana raspisivanja Javnog natječaja, da
se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili
projekta;
8. Potvrdu nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da prijavitelj nema javnog duga, ne stariju
od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja;
9. Potvrdu Općine Ravna Gora, ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja Javnog natječaja, da je
prijavitelj uredno ispunio obveze iz svih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Ravna Gora,
sklopljenih s Općinom u prethodnoj godini.
Svi propisani obvezni obrasci moraju biti:
- ispunjeni na hrvatskom jeziku;
- u cijelosti popunjeni;
- potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja
programa ili projekata;
- dostavljeni u izvorniku u papirnatom obliku (jedan primjerak).
Obrasci se popunjavaju putem računala ili ručno.
VIII.
Prijedlozi programa i projekata pripremljeni u skladu s ovim Javnim natječajem i Uputama za
prijavitelje dostavljaju se zaključno do 13. veljače 2016. godine u 14,00 sati u zatvorenoj omotnici
osobnom dostavom u Odsjek za opće poslove Općine Ravna Gora, Ulica Ivana Gorana Kovačića
177, Ravna Gora ili poštom preporučeno na adresu:
Općina Ravna Gora
Jedinstveni upravni odjel
Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora

s naznakom:
“Prijava na Javni natječaj za financiranje programa i projekata
za zadovoljenje javnih potreba u kulturi i sportu,
kao i programa i projekata udruga građana
koje djeluju na području Općine Ravna Gora za 2017. godinu”.
Na omotnici je potrebno istaknuti i puni naziv te adresu prijavitelja.
Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima Javnog
natječaja i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.
IX.
Postupak zaprimanja, evidentiranja, otvaranja, pregleda i provjere zaprimljenih prijava, dostava
dodatne dokumentacije (dopune dokumentacije), razmatranje, odnosno procjena prijava, donošenje
odluke o dodjeli financijskih sredstava, ugovaranje i raspored sredstava, praćenje provedbe
programa ili projekta (izvještavanje i postupanje s dokumentacijom), kao i indikativni kalendar
provedbe natječajnog postupka detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na ovaj Javni natječaj.
X.
Tekst Javnog natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ravna Gora, Ulica Ivana
Gorana Kovačića 177 te na mrežnoj stranici Općine (www.ravnagora.hr) i Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske (www.udruge.gov.hr).
XI.
Sve informacije vezane uz provedbu predmetnog Javnog natječaja mogu se dobiti u Općini Ravna
Gora, Jedinstvenom upravnom odjelu, Ulica Ivana Gorana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora:
kontakt osoba: Ivana Radočaj – stručni suradnik za razvojne projekte i društvene djelatnosti
tel: 051/829-454
e-mail: suradnik@ravnagora.hr.
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