Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo ( „Službene novine“ Primorskogoranske županije broj: 25/09.), Općinski načelnik raspisuje
NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2013. GODINU
Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba za 2013.
godinu u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te drugim područjima od interesa za Općinu
Viškovo.
Općina Viškovo financirat će sljedeće programe:
A) U sportu i tehničkoj kulturi
1. redovitu djelatnost amaterskih klubova u sportu i tehničkoj kulturi
2. škole sportova za djecu i mladež
3. sudjelovanje na natjecanjima i turnirima
B) U kulturi:
1. redovna djelatnost Udruga u kulturi
2. programi poticanja i unaprijeñenja kulturno-umjetničkog amaterizma
3. programi i manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine te
njegovanje čakavskog izričaja, običaja i folklora Halubja
4. poticanje istraživanja, te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne, prirodne i povijesne
baštine Općine Viškovo kroz izdavačku djelatnost
5. Programi njegovanja tradicijske kulture te kulture nacionalnih manjina
C) Druga područja:
1. Prevencija i borba protiv raznih oblika ovisnosti
2. Programi poboljšanja uvjeta skrbi o djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnosti
(radionice, predavanja, tečajevi i ostale aktivnosti)
3. Programi osoba treće životne dobi
4. Programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i NOB-a, humanitarnih udruga
5. Programi brige o osobama s posebnim potrebama
6. Financiranje vannastavnih programa u školstvu

Pravo podnošenja prijedloga na natječaj imaju sve udruge, klubovi, ustanove, organizacije te
fizičke i pravne osobe, a koje su osnovane ili djeluju na području Općine Viškovo, obavljaju
djelatnosti iz područja za koja se raspisuje natječaj. Svaki prijavljeni program treba imati
zasebnu prijavu.
Prijave programa se podnose u pisanom obliku, na službenim obrascima Općine Viškovo
koji se mogu podići u upravnom odjelu ureda načelnika –Vozišće 3, Viškovo ili na Internet
adresi:www.opcina-viskovo.hr
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Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Ovjeren i potpisan obrazac prijave na natječaj
2. Dokaz o registraciji
3. Presliku ovjerenog Statuta
4. Prijedlog programa uz detaljno obrazloženje
5. Presliku važećeg rješenja ili izvatka iz registra iz kojeg je vidljivo da je osoba
registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava
6. Potvrda o nekažnjavanju za voditelja/icu programa ne starija od 6 mjeseci
7. Popis članova Udruge s adresom prebivališta
8. Zapisnik sa zadnje održane Skupštine Udruge
9.

Presliku financijskog izvješća koje je dostavljeno FINI za 2011. godinu (za obveznike
podnošenja istih), odnosno presliku Odluke o nesastavljanju financijskih izvješća
usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja s pečatom o zaprimanju Državnog ureda
za reviziju te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2011. godinu.

Povjerenstvo će izvršiti odabir programa i projekta te iste uključiti u Proračun Općine
Viškovo za 2013. godinu prema financijskim mogućnostima
Natječajna dokumentacija predaje se u prostorijama Općine Viškovo, Vozišće 3, 51216
Viškovo, osobno ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „ne otvarati – natječaj za
financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2013. godinu“ zaključno do 30. rujna 2012.
godine.
Programe koje je Općina Viškovo obvezna financirati prema posebnim propisima nije
potrebno prijavljivati na natječaj.
Prijedlozi programa koji ne budu predani s potpunim podacima, prijedlozi koji se ne dostave u
navedenom roku, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima neće se razmatrati niti uvrstiti u
Program javnih potreba Općine Viškovo za 2013. godinu, kao ni prijedlozi Programa
podnositelja koji u 2012. godini nisu izvršili preuzete ugovorne obveze do datuma podnošenja
prijave.
S podnositeljima zahtjeva čiji će programi biti uključeni u Proračun Općine Viškovo za 2013.
godinu sklopiti će se posebni ugovori.
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