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Unešić, 7. veljače 2019.  godine

Na  temelju  odredbe  članka  9.  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),  a u svezi s člankom 17.  Pravilnika o financiranju
projekata,  programa  i  manifestacija  od  interesa  za  opće  dobro  koje  provode  udruge  na
području Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 4/16), općinski
načelnik Općine Unešić donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Unešić za 2019. godinu

namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge 
iz područja sporta, kulture i društvenih djelatnosti  

1. Ovom odlukom utvrđuje se način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine
Unešić za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga iz područja
sporta,  kulture i  društvenih djelatnosti (uključujući  udruge proizašle iz  Domovinskog rata,
zaštite  ljudskih  prava,  zaštite  okoliša  te  ostale  udruge)  u  ukupnom iznosu  od 345.000,00
kuna,  koja  su  planirana  u  Proračunu   Općine  Unešić  za  2019.  godinu,  a  raspoređena  u
Aktivnost:  A100036  tekuće  donacije  sportskim  udrugama, Aktivnost:  A100033  Tekuće
donacije udrugama u kulturi, Aktivnost: A100043 i Aktivnost: A100044 društvene djelatnosti.

2. Sredstva navedena u točci  1. ove odluke rasporedit će se na temelju Javnog poziva za
financiranje projekata iz područja sporta, kulture i društvenih djelatnosti u Općini Unešić za
2019. godinu, kojeg će raspisati općinski načelnik, a objaviti Jedinstveni upravni odjel Općine
Unešić.

3. Dokumentacija za provedbu javnog poziva (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) iz
točke 2. ove odluke čini njezin sastavni dio i ista sadrži:

3.1.  tekst Pravilnika o financiranju programa, projekata i  manifestacija od interesa za  
opće dobro koje provode udruge na području Općine Unešić,



3.2. tekst javnog poziva,

3.3. upute za prijavitelje,

3.4. obrasce za prijavu programa ili projekata:

        3.4.1. obrazac opisa programa ili projekta,

        3.4.2. obrazac proračuna programa ili projekta,

3.5. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu,

3.6. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,

3.7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

3.8. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,

3.9. obrasce za izvještavanje:

  3.9.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta,

  3.9.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

4. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom iz točke 3. ove odluke objavljuje se u cijelosti
na oglasnoj ploči Općine Unešić te službenoj stranici Općine Unešić www.unesic.hr.

5. Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić nadležan je za provedbu natječajnog postupka po
javnom pozivu.

6. Općinski načelnik će imenovati povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka
te provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta iz javnog poziva, razmatranje i ocjenu
prijava  koje  su  ispunile  formalne  uvjete  javnog  poziva  sukladno  kriterijima  propisanim
uvjetima  za  prijavitelje  te  davanja  prijedloga  za  odobravanje  financijskih  sredstava  za
programe ili  projekte,  sukladno odredbama 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)  i  Pravilnika  o  financiranju  projekata,  programa  i
manifestacija  od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Unešić
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 4/16).

 7.  Na  temelju  provedenog  postupka  ocjenjivanja  prijavljenih  projekata  i  programa  te
prijedloga  Povjerenstva  za  odobravanje  financijskih  sredstava,  općinski  načelnik  donosi
odluku o programima ili projektima kojima su odobrena sredstva financiranja.

8. Na temelju Odluke iz točke 7. ove Odluke Općina Unešić će sa udrugama kao korisnicima
financijskih sredstava sklopiti pojedinačne ugovore.

http://www.unesic.hr/


9.  Općina  Unešić  će  javno  objaviti rezultate  provedenog  natječaja  po  javnom  pozivu  s
podacima o  udrugama,  programima ili  projektima kojima  su  odobrena  sredstva  te  iznos
odobrenih sredstava financiranja.

10. Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić.

11. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine
Unešić.

OPĆINSKI NAČELNIK
Živko Bulat, prof. v.r.

Dostaviti:
1. Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić
2. Pismohrana, ovdje


