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Na temelju članka 51. Statuta Općine Feričanci ( „Službeni glasnik Općine Feričanci“ broj
04/17), članka 9. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje
financiranja udruga iz proračuna Općine Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci br.
05/16) i članka 1. Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva  i natječaja za financiranje
udruga iz Proračuna Općine Feričanci u 2018. od dana 5. siječnja 2018.g. načelnik Općine
Feričanci 29. siječnja 2018.g., raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Općine Feričanci 
za 2018.g.

I.

            Načelnik Općine Feričanci raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata i
programa udruga iz Proračuna Općine Feričanci u 2018.g. (dalje u tekstu: Javni natječaj).

II.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava po ovom natječaju iznosi: 330.000,00 kuna.
Područja financiranja: 

1. Razvoj i promicanje sporta

Iznos raspoloživih sredstava: 160.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:

od 2.000,00 do 160.000,00 kuna.

2. Razvoj i promicanje kulture

Iznos raspoloživih sredstava: 39.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:

od 2.000,00 do 39.000,00 kuna.



3. Razvoj i promicanje civilnog društva (i ostalih javnih potreba) 

Iznos raspoloživih sredstava: 106.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:

od 2.000,00 do 106.000,00 kuna.

4.   Razvoj i promicanje vjerskih zajednica

Iznos raspoloživih sredstava: 25.000,00 kuna.
Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa:

od 2.000,00 do 25.000,00 kuna.

III.

Udruga može prijaviti na Javni natječaj najviše jedan projekt ili program za jedno
područje financiranja, a ukupno se može prijaviti na najviše dva područja financiranja.

IV.

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:
- Obrazac za prijavu programa ili projekta
- Financijsko izvješće o utrošenim sredstvima u 2017.g. ( PROR-POT obrazac)
- Financijski plan programa ili projekta za 2018.g.
- Izjava o nekažnjavanju
- Izjava o nepostojanju duga
- popis priloga koje se prilažu uz prijavu

V.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije  popunjavaju se na računalu.
Prijava u papirnatom obliku mora sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od

strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom udruge.

VI.

Prijave na natječaj s dokumentacijom se podnose  u zatvorenoj omotnici, s naznakom
„Ne otvaraj - Javni natječaj za financiranje udruga", s točnim brojem i nazivom područja
financiranja iz Natječaja za koji se prijavljuje projekt ili program, preporučeno poštom ili
osobno u Općini Feričanci, Trg M. Gupca 3, 31512 Feričanci.

Zadnji rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 12. veljače 2018.g.
Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na

propisanim obrascima neće se razmatrati.

Općinski načelnik
Marko Knežević, prof.




