REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KONJŠČINA
OIB: 64934614358
Općinski načelnik
KLASA: 007-01/16-01/1
URBROJ: 2211/04-3-16- 1
Konjščina, 05. 01. 2016.
Na temelju članka 4. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na
području Općine Konjščina, KLASA: 011-01/15-01/1, Urbroj: 2211/04-3-15-2 od 13. 3. 2015.
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/15) Općinski načelnik Općine
Konjščina raspisuje
JAVNI POZIV
Za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na
području Općine Konjščina u 2016. godini
TOČKA I.
Registrirane udruge koje djeluju na području Općine Konjščina, sukladno ovom Javnom
pozivu mogu se natjecati za dodjelu financijskih sredstava za rad i ostvarivanje programa u
2016. godini temeljem Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području
Općine Konjščina („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ br. 5/15 /) – u daljnjem
tekstu: Pravilnik.
TOČKA II.
Financijska potpora dodjeljuje se na temelju programa i projekta udruga koje zadovoljavaju
opće kriterije, a prvenstveno:
‐ da ima sjedište na području Općine Konjščina,
‐ da je registrirana i to duže od šest mjeseci prije podnošenja prijave ( čl. 3. Stavak 2.
Pravilnika),
‐ da ima program i/ili projekt koji se financira iz proračuna Općine. Programom i/ili
projektom obavezno mora planirati organizaciju/sudjelovanje u najmanje jednoj od
manifestacija koje organizira i/ili je suorganizator/pokrovitelj Općina Konjščina,
(a prvenstveno se to odnosi na: SAJAM/bitku kod Starog grada „Kaštela“ Konjščina u
svibnju mjesecu; Dan Općine Konjščina u kolovozu mjesecu i Advent u Konjščini u
prosincu mjesecu).
TOČKA III.
Uz opće uvjete, udruge koje prijavljuju programe i projekte trebaju zadovoljavati i slijedeće
posebne kriterije:
1. Prijavu podnijeti na obrascu - Prilogu I. PRIJAVA ZA DODJELU POTPORE, te u
prilogu dostaviti sve dokaze koji se u prijavi traže u pisanom obliku
2. preslik izvatka iz registra udruga, ili drugi dokument koji dokazuje legalitet
(registraciju) ovisno o organizacijskom obliku organizatora – obavezno preslik
rješenja o usklađenju sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14 ne stariji od šest mjeseci),
3. preslik potvrde o OIB-u (osobnom identifikacijskom broju) odgovorne osobe,
4. troškovnik planiranih prihoda i rashoda za godinu za koju se traži potpora /
sufinanciranje od Općine Konjščina s prijedlogom rokova isplate potpore.
Obavezno navesti vrste rashoda koji se planiraju financirati iz dobivene potpore.

TOČKA IV.
Prijava na ovaj Javni poziv dostavlja se isključivo na propisanom obrascu koji je sastavni dio
Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Konjščina i
sastavni je dio ovog javnog poziva.
Udruge koje su u 2015. godini koristile financijsku potporu Općine Konjščine dužne su
dostaviti popunjeni obrazac – PRILOG III. IZVJEŠĆE O UTROŠKU najkasnije do 28. 2.
2016. godine (sankcija za nedostavljanje izvješća je uskrata isplate)
TOČKA V.
Rok za prijavu je 21. siječnja 2016. godine.
TOČKA VI.
Samo potpuna i na vrijeme dostavljena Prijava za dodjelu potpore ulazi u postupak
administrativne kontrole. Nepotpune i prijave koje su dostavljene nakon roka Jedinstveni
upravni odjel vratit će podnositelju uz dostavnicu.
TOČKA VII.
Odluku o dodjeli potpore, te utvrđenim pojedinačnim novčanim iznosima po Korisniku koji u
cijelosti ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom, na temelju odredbi
članka 5. i 10. ovoga Pravilnika donosi Povjerenstvo najkasnije u roku mjesec dana od
krajnjeg roka za dostavu prijava.
Temeljem donijete odluke iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine
Konjščina dostavlja pisanim putem pojedinačne obavijesti korisnicima o ostvarivanju
potpore, te se ujedno pozivaju na potpisivanje Ugovora o korištenju sredstava.
Temeljem sklopljenih Ugovora iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel vrši isplatu
potpore na žiro-račun Korisnika u rokovima utvrđenim Ugovorom.
Povjerenstvo će odluku o odbijanju prijave podnositelju koji ne ispunjava uvjete propisane
ovim Pravilnikom i Javnim pozivom dostaviti u roku od 30 dana po zaprimanju.
Općinski načelnik:
Mirko Krznar

