Na temelju članka 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni
glasnik Općine Hercegovac 3/16) Općinski načelnik objavljuje
Javni natječaj za dodjelu financijske potpore
udrugama građana u 2021. godini
(1) Općina Hercegovac poziva udruge da prijave programe koji doprinose zadovoljavanju
javnih potreba obrazovanja, predškolskog odgoja, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode
i zaštita potrošača.
(2) Udruge mogu prijaviti programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta udruga
građana za rad usmjeren na zadovoljavanje javnih potreba sukladno Programu financiranja
potreba socijalne skrbi ili programe/projekte koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba
obrazovanja, predškolskog odgoja, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode i zaštita potrošača
za sljedeće aktivnosti:
• programe koji doprinose poboljšanju obrazovanja i predškolskog odgoja koje nije
obuhvaćeno financiranjem na temelju posebnog propisa,
• programe koji doprinose zaštiti zdravlja, zaštiti okoliša i prirode, zaštiti potrošača,
• ostale programe i projekte koji imaju važno društveno značenje.
(3) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama
građana u 2021. godini je 20.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom
programu/projektu je 300,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je
3.000,00 kuna.
(4) Rok za podnošenje prijedloga programa/projekta je zaključno dana 22. ožujka 2021.
godine.
(5) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog
natječaja na razdoblje provedbe tijekom 2021. godine. Ista udruga može biti partner drugoj
udruzi na više programa/projekata unutar ovog natječaja.
Prijavu programa/projekta na natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar
udruga i koja je programski usmjerena na rad u području obrazovanja, predškolskog odgoja,
zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode i zaštita potrošača od interesa za Općinu Hercegovac
što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar
neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o
računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini
Hercegovac te svim drugim davateljima financijskih sredstava i javnih izvora.
Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta
ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.
(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave
na natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu
financijske potpore udrugama građana u 2021. godini.

(7) Prijedlozi programa/projekta dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su
zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranici Općine Hercegovac
www.opcinahercegovac.hr.
Dokumentaciju na natječaj treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno
(predaja u Općinu Hercegovac) na sljedeću adresu:
Općina Hercegovac, Moslavačka 150, 43284 Hercegovac
s napomenom:
„Za Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama građana
u 2021. godini – NE OTVARATI“

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, ugovaranje,
donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s
dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe ovog natječaja detaljno su opisani u
Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama u građana u
2021. godini.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.
(8) Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita
na adresu opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr najkasnije 15 dana prije isteka natječaja.
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