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Temeljem čl. 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06,124/10,124/11,86/12,94/13 i 85/15),čl.
6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge, čl. 47 Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra
1/13) i čl. 12 i 20. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Zajednice sportskih udruga Općine
Bistra od dana 08.07.2016., Zajednica sportskih udruga Općine Bistra dana 26.01.2018. objavljuje:
JAVNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE GODIŠNJEG PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA U PODRUČJU
RAZVOJA SPORTA I REKREACIJE OPĆINE BISTRA ZA 2018. GODINU
I.
U proračunu Zajednice sportskih udruga Općine Bistra za 2018. g. osigurana su sredstva za financijsku
potporu programa/projekata sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području
sporta definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Bistra a obuhvaćaju aktivnosti:
Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;
Djelovanje sportskih udruga;
Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,
Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
Sportske aktivnost osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.
II.
Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 630.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 1.000,00
kuna do najviše 400.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 10
programa i projekata.
III.
Rok za podnošenje prijava je 26.02.2018. godine u 12:00 sati.
IV.
Svaka udruga u okviru ovog Javnog natječaja može podnijeti najviše dvije prijave za financijsku podršku
programu/projektu na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine.
Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar definiranih područja u točci I. Javnog
natječaja.
V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u
financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,
dostupni na mrežnim stranicama Općine Bistra: www.bistra.hr
Prijava se podnosi preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
OPĆINE BISTRA
Bistranska 98, 10298 DONJA BISTRA
Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom :
„Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području razvoja sporta-rekreacije
NE OTVARAJ“
VI.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora,
postupanje s dokumentacijom provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete
ovog Javnog natječaja.
VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu
elektronske pošte: antonija.matic@bistra.hr
DATUM OBJAVE: 26.01.2018.
Predsjednik Zajednice:
Bernard Gulić

