Na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave (''Narodne novine'' br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01,
150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakona o udrugama (''Narodne
novine'' br. 74/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' br. 26/15), Odluke o
načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Bošnjaci za 2018. godinu
namijenjenih financiranju projekata od općeg interesa za Općinu Bošnjaci te članka 47. Statuta
Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije br. 06/13) Općinski načelnik
Općine Bošnjaci dana 29. listopada 2017. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge u sportu na području Općine Bošnjaci za 2018. godinu
I.
Općina Bošnjaci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih
potreba iz područja sporta, da dostave svoje programe/projekte koji doprinose razvoju kapaciteta
udruga za pružanje javnih potreba u zajednici.
II.
Javne potrebe financiraju se sredstvima Proračuna ostvarenim iz prihoda Općine. Javne
potrebe su djelatnosti, manifestacije te programi i projekti ustanova, udruga i pojedinaca od interesa
za Općinu Bošnjaci.
Za javne potrebe u području SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi/projekti:
 poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Bošnjaci pojedinim sportskim
manifestacijama,
 provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži kao i programi sportskih
škola djece i mladih,
 djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog
značaja za Općinu na značajnim natjecanjima,
 redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i
posebna zdravstvena zaštita sportaša,
 sportsko- rekreacijske aktivnosti građana.
III.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine
Bošnjaci za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći
dodijeliti udrugama za provedbu programa je 346.000,00 kuna.
IV.
Prijavu projekta/programa na Javni natječaj mogu podnijeti sve udruge sa sjedištem na
području Općine Bošnjaci kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Bošnjaci,

a čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Bošnjaci
u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Općina Bošnjaci ne
ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.
Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, ili moraju
biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, te moraju dostaviti dokaz
da su svoje statute uskladile s odredbama Zakona o udrugama, te moraju ispunjavati sve druge
uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti
objavljene na web stranici Općine Bošnjaci- www.bosnjaci.hr, zajedno s objavom Poziva.
V.
Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva te se
nalaze na službenim stranicama Općine Bošnjaci- www.bosnjaci.hr.
VI.
Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave, odnosno do 30. listopada
2017. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave iste.
Prijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu: OPĆINA BOŠNJACI, trg fra
B.T.Leakovića 15, 32 275 Bošnjaci, s naznakom: ''Javni natječaj za financiranje potreba udruga u
sportu za 2018. godinu''.
Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.
VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem,
na email: opcina.bosnjaci@vu.t-com.hr.
KLASA: 402-08/17-01/06
UR.BROJ: 2212/03-01-17-01
Bošnjaci, 29. rujna 2017.
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