Temeljem članka 40. Statuta Općine Baška (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj
12/13, 31/15, 27/17, 04/18) i članka 9. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška
(“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 01/17, 13/17, 37/17), Općinski načelnik Općine
Baška, dana 16. travnja 2019. godine donio je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za su/financiranje javnih potreba na području Općine Baška u
2019. godini
I.
Javne potrebe za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Baška su projekti, programi,
aktivnosti i manifestacije od interesa za Općinu Baška, a podrazumijevaju:
• programe i aktivnosti u liječenju ovisnosti, te promicanju prava i interesa osoba s
invaliditetom.
II.
Pravo podnošenja prijave na ovaj natječaj imaju udruge i druge organizacije civilnog društva, koje
provode programe i aktivnosti iz točke I. na području Općine Baška.
Sudionici natječaja smiju na natječaju za sufinanciranje prijaviti samo jedan program/projekt.
U slučaju da isti sudionik dostavi više prijava na isti natječaj neće se razmatrati niti jedna prijava.
Pravo podnošenja prijave nemaju udruge i druge organizacije civilnog društva, kojima su sredstva za
ostvarenje programa i aktivnosti u 2019. godini, u skladu sa člankom 17. Pravilnika o financiranju
javnih potreba Općine Baška („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 01/17, 13/17,
37/17), dodijeljena izravno, te udruge i organizacije civilnog društva kojima su sredstva za ostvarenje
programa i aktivnosti već dodijeljena temeljem Javnog natječaja za su/financiranje javnih potreba na
području Općine Baška u 2019. godini.
Pravo na podnošenje prijave na natječaj nema korisnik, koji nije ispunio svoje obveze prema Općini
Baška u skladu s ugovorom u prethodnoj kalendarskoj godini.
III.
Ukupno osigurana sredstva u proračunu Općine Baška za 2019. godinu, namijenjena za sufinanciranje
programa i aktivnosti iz točke I. iznose, kako slijedi:
A) programi i aktivnosti u liječenju ovisnosti, te promicanju prava i interesa osoba s invaliditetom
10.000,00 kn;
najmanji predviđeni iznos – 1.000,00 kn; najveći predviđeni iznos – 3.000,00 kn;
a očekivani broj korisnika sredstava s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru
ovog natječaja iz prethodnog stavka je 5 korisnika.
IV.
Prijave na natječaj podnose se u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave se ispunjavaju sukladno Uputama za prijavitelje, koje će biti objavljene na web stranici Općine
Baška istovremeno s objavom ovog natječaja.
Prijavnicu na natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:
• prijavnicu sa detaljnim obrazloženjem, s preslikom izvatka iz odgovarajućeg registra (sudski
registar, registar udruga, registar vjerskih organizacija……) - Obrazac 01 - PRIJAVA
PROGRAMA,
• ispunjeni obrazac proračuna (financijskog plana) programa ili projekta – Obrazac 02 financijski plan,
• izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 03 - izjava,
• izjava o urednom ispunjavanju obveza iz ranijih ugovora, nepostojanju duga s osnove javnih
davanja, točnosti i istinitosti podataka u prijavi i odobrenju provjere svih dostavljenih
podataka – Obrazac 04 - izjava prijavitelja,
• izjava o nekažnjavanju – Obrazac 05,
• popis članova udruge s prebivalištem na području Općine Baška – Obrazac 06,
• popis članova udruge, starosti do 15 godina, s prebivalištem na području Općine Baška –
Obrazac 07.

Istovremeno s objavom natječaja na web stranici Općine Baška – www.baska.hr bit će objavljeni i
obrasci iz prethodnog stavka, koji se obvezno prilažu prijavi.
V.
Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku, u zatvorenoj
omotnici, s naznakom „NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OPĆINE BAŠKA U 2019. GODINI - NE OTVARATI“, preporučeno poštom na adresu:
Općina Baška
Palada 88
51523 Baška
ili predajom u pisarnici Općine Baška, na istoj adresi.
VI.
Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta natječaja,
sastavljeno od tri člana, koje će imenovati Općinski načelnik iz redova službenika Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Baška.
Nepravovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima, te više
prijava istog prijavitelja, neće se razmatrati.
Neće se razmatrati ni prijave prijavitelja koji, sukladno točki II. stavci 4. i 5. ove Odluke, nemaju
pravo podnošenja prijave.
Sve formalno valjane prijavljene programe razmatrat će i sadržajno vrednovati Povjerenstvo za
ocjenjivanje imenovano od strane Općinskog načelnika temeljem kriterija za vrednovanje objavljenih
na web stranici Općine Baška - www.baska.hr u obrascu za ocjenu prijava.
VII.
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 17. svibnja 2019. godine.
VIII.
S prijaviteljima čiji programi, odnosno projekti budu prihvaćeni zaključit će se odgovarajući Ugovor o
korištenju sredstava.
IX.
Prijavitelji programa, čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, imaju
pravo na podnošenje prigovora 8 (osam) dana od dana primitka pisane obavijesti o istome.
X.
Sve potrebne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Baška, kontakt osoba: Mladen Hero, tel. 051 750 552, e-mail: mladenhero@baska.hr
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