
                         

    REPUBLIKA  HRVATSKA 
   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 
      OPĆINA  KRAVARSKO 
              NAČELNIK 
    

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) , čl. 44. 

Statuta Općine Kravarsko  (“Glasnik Zagrebačke županije”,  broj 13/13, 06/18), te  Pravilnika o 

financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Općine Kravarsko (“Glasnik 

Zagrebačke županije” 40/15) Načelnik Općine Kravarsko dana 01. veljače  2019. godine raspisuje 

 

Javni poziv za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga i drugih neprofitnih 

organizacija iz Proračuna  Općine Kravarsko  za 2019. godinu 

 

Članak 1. 

Javni Poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za udruge i druge neprofitne 

organizacije  koji svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe od interesa za Općinu 

Kravarsko.  

 

Članak 2. 

Općina Kravarsko  na temelju ovog Poziva  udrugama koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će 

financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Kravarsko za 2019. godinu.  

 

Članak 3. 

Prioritetna područja aktivnosti programa/projekata su: 

1. programi iz područja sporta (sportske i  lovačke aktivnosti) 

2. programi iz područja kulture (kulturno umjetničko društvo..) 

3. programi iz područja vjerskih zajednica 

4. programi iz ostalih udruga građana (udruge žena, udruge umirovljenika, udruge branitelja, udruge 

iseljenika, udruge pčelara…) 

Članak 4. 

Ukupno planirana vrijednost Poziva  je 105.000,00  kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 

500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kn. 



VAŽNA NAPOMENA: TRAŽENI IZNOS NE SMIJE BITI MANJI OD NAJMANJEG NITI VEĆI 

OD NAJVEĆEG, U SUPROTNOM PRIJAVA ĆE SE ODBITI IZ ADMINISTRATIVNIH 

RAZLOGA ( NEPOŠTIVANJA UVJETA NATJEČAJA). 

Članak 5. 

Javni poziv je otvoren od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Kravarsko (01.02.2019.) i 

ostaje otvoren  do  30.11.2019.  ili do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Kravarsko. 

 

Članak 6. 

Udruga može prijaviti više projekata, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci ( od 01.01.2019. – 

31.12.2019.)  

Prijavu programa/projekta na Natječaj  može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i čiji 

je Statut je usklađen sa novim Zakonom, djeluje na području Općine Kravarsko,  provodi 

programe/projekte koji zadovoljavaju javne potrebe od interesa za Općinu Kravarsko  , koja je upisana 

u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje , koja je  ispunila 

ugovorne obveze prema Općini Kravarsko te  svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih 

izvora. 

Udruga mora priložiti izjavu  da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi 

kazneni postupak, te dokaz da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez. 

 

Članak 7. 

Nakon provjere administrativnih kriterija  navedenih u članku 6. ovog Poziva, procjenjivat će se 

kvaliteta projekata, pri čemu će se bodovati iskustvo i kapaciteti udruge za provođenje aktivnosti, 

relevantnost projekta/programa u odnosu na prioritete Natječaja, kvaliteta priloženog proračuna, te 

važnost projekta za lokalnu zajednicu. 

Detaljnije informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje. 

 

Članak 8. 

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za 

prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Kravarsko (www.kravarsko.hr). 

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno  na sljedeću 

adresu: 

OPĆINA KRAVARSKO 

TRG STJEPANA RADIĆA 1 

10413 KRAVARSKO 

 



S naznakom „ Javni poziv za financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna 

Općine Kravarsko za 2019. godinu.“ -  NE OTVARAJ   

 

Članak 9. 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne 

dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora i 

postupanje s dokumentacijom  detaljno su opisani  u Uputama za prijavitelje. 

 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju 

propisane uvjete Javnog natječaja. 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv  mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na 

adresu elektronske pošte opcina@kravarsko.hr  ili na tel. 01 6237 022  za sve vrijeme trajanja Javnog 

poziva. 

 

 

KLASA: 007-01/19-01/01 
URBROJ: 238-17-19-01 
Kravarsko , 01. veljače 2019.  
 

     

 

          Načelnik  

 

                  Vlado Kolarec  
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