OPĆINA RAVNA GORA

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga
te javnih potreba u kulturi i sportu za 2021. godinu

POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE
POTREBNE ZA PRIJAVU NA JAVNI NATJEČAJ

Datum objave
Javnog natječaja

09.02.2021.

Krajnji rok za dostavu
prijava na Javni natječaj

12.03.2021.

REDNI
BROJ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

NAZIV DOKUMENTACIJE
Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac opisa programa ili projekta
(Obrazac B1)
Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna programa ili
projekta
(Obrazac B2)
Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac Izjave o nepostojanju
dvostrukog financiranja
(Obrazac B3)
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
Napomena:
- prihvatljiv dokaz o registraciji udruge je i računalni ispis iz
Registra udruga koji se vodi u elektroničkom obliku (a kojeg vode
nadležna upravna tijela u županijama, odnosno Gradu Zagrebu,
kojima se, prema sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u registar)
i dostupan je putem poveznice https://registri.uprava.hr/#!udruge,
odnosno drugog odgovarajućeg registra, ukoliko isti sadrži
posljednje (najnovije) podatke o udruzi, također ne stariji od tri
mjeseca od dana raspisivanja Javnog natječaja.
Ukoliko su podaci o udruzi, koji su vidljivi iz računalnog ispisa iz
Registra udruga (ili drugog odgovarajućeg registra ) aktualni,
udruga nema obvezu dostavljanja Izvatka
- ukoliko je udruga nadležnom upravnom tijelu u županiji podnijela
zahtjev za promjenu određenih podataka u Registru udruga, ali isti
u trenutku podnošenja prijave na Javni natječaj nije obrađen,
potrebo je dostaviti presliku zahtjeva dostavljenog nadležnom
upravnom tijelu u županiji, odnosno Gradu Zagrebu
Preslika financijskih izvještaja udruge i to:
a) za obveznike dvojnog knjigovodstva: godišnji Izvještaj o
prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za
2020. 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 2020. godinu
Napomena:
ukoliko su navedeni financijski izvještaji javno objavljeni i vidljivi
putem Registra neprofitnih organizacija koji se vodi u elektroničkom
obliku i dostupan je putem poveznice https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
(a koji vodi Ministarstvo financija), udruga nema obvezu
dostavljanja istih prilikom prijave na predmetni Javni natječaj
Preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta,
usklađenog s važećim Zakonom o udrugama
Napomena: ukoliko je statut udruge (koji je na snazi i usklađen s
važećim Zakonom o udrugama) javno objavljen i vidljiv u Registru
udruga, udruga nema obvezu dostavljanja istog prilikom prijave na

DOSTAVLJENO
(zaokružiti)
DA - NE
DA - NE

DA - NE

DA - NE

DA - NE

DA - NE

7.

8.

Javni natječaj
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/prijavitelja (koja je
potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena
potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta
Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da prijavitelj
nema javnog duga prema državnom proračunu i proračunima
jedinica lokalne samouprave, ne starija od 30 dana od dana
raspisivanja Javnog natječaja

DA - NE

DA - NE

