Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ Republike Hrvatske
broj 74/2014) i članka 10. stavak 1 Pravilnika općine Bogdanovci Općinski načelnik Općine
Bogdanovci raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga građana
iz Proračuna Općine Bogdanovci u 2016. godini
I.
Općinski načelnik Općine Bogdanovci raspisuje Javni natječaj za financiranje
programa i projekata udruga građana iz sredstava Proračuna Općine Bogdanovci za 2016.
godinu.
II.
Planirana vrijednost natječaja je 335.000,00 kuna. Najveći iznos za projekte ili
programe samo jedne udruge do 80.000,00 kuna
III.
Rok za podnošenje prijava traje od 21. siječnja 2016. godine do zaključno 22, veljače
2016. godine, uz obvezu svake od udruga koja će se javiti na natječaj da do 22. veljače 2016.
godine podnesu i svoj financijski plan rada za 2016. godinu te financijsko izvješće za 2015.
godinu uz posebno obrazloženje utrošenih sredstava uplaćenih od strane Općine Bogdanovci.
IV.
Udruge koje se javljaju na ovaj Natječaj moraju biti upisane u registar udruga, odnosno u
drugi odgovarajući registar, imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te imaju sjedište i
adresu na području Općine, imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te nemaju sjedište i
adresu na području Općine, ali su sukladno Zakonu o udrugama i Statutu udruge svojom
pisanom Odlukom nadležnog tijela upravljanja udrugom osnovale organizacijski oblik
djelovanja na području Općine, te su istom Odlukom utvrdile adresu i voditelja
organizacijskog oblika, imaju pravnu osobnost (registrirane udruge), te nemaju sjedište i
adresu na području Općine i nemaju organizacijski oblik djelovanja na području Općine, ali
po svom kapacitetu i doprinosu zajednici provode program/projekt na području Općine od
izuzetne važnosti za Općinu, koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija.
V.
Javni natječaj se raspisuje za slijedeća područja financiranja programa i projekata
udruga građana:
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
- socijalna skrb,
- potpore udrugama umirovljenika,
- javne potpore u športu,
- javne potpore u kulturi,
- potpore udrugama mladih,
- potpore udrugama branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji,
- potpore vjerskim zajednicama i
- potpore ostalim udrugama civilnog društva.

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće
aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva natječaja, a koje nisu
spomenute gore, također uzeti u obzir za financiranje.
VI.
Prednost pri odabiru imat će udruge koje djeluju na području Općine Bogdanovci sa
programima i projektima koji:
- se provode u suradnji s drugim udrugama, institucijama,
- uvode nove pristupe i daju pozitivan primjer za rješavanje zajedničkih problema,
- omogućavaju uspostavljanje novih veza u zajednici (među ljudima koji inače ne bi bili
povezani),
- uključuju rad volontera,
- sadrže realan odnos troškova i očekivanih rezultata.
VII
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe i projekte prijaviti na Prijavnici za
financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Bogdanovci u 2016.
godini.
Sastavni dio ovog javnog natječaja su Upute za prijavitelje te ostali popratni
obrasci objavljeni uz tekst ovog javnog natječaja na mrežnim stranicama Općine
Bogdanovci.
VIII.
Popunjena Prijavnica se s prilozima dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili
predajom na adresu:
Općina Bogdanovci
B. J. Jelačića 1
32 000 Bogdanovci

IX.
Sve udruge koje se prijave na Javni natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira
programa i projekata za korištenje sredstava iz Proračuna Općine Bogdanovci za 2016.
godinu.
X.
Projekte i programe udruge mogu podnositi u partnerstvu sa udrugama koje se ne
financiraju direktno iz proračuna Općine Bogdanovci.
Sve udruge, društva, klubovi kojima su u 2015. godini uplaćena sredstva od strane
Općine Bogdanovci, a nisu dostavile godišnji financijski izvještaj, te nisu dostavile plan rada
za 2016. godinu, obvezne su iste dostaviti navedenog dana, u protivnom neće moći
sudjelovati na Javnom natječaju.

Općinski načelnik:
__________________________
Juraj Mihajlović

