REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIR
Na temelju Zakona o sportu (“Narodne novine” broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15, 19/16), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09,150/11,144/12, 19/13,
137/15) i Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14, 70/17), Općina Vir
o b j a v lj u je

JAVNI NATJEČAJ
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH
POTREBA
IZ PODRUČJA SPORTA OPĆINE VIR U 2018. GODINI

I.
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba
Općine Vir u sportu u 2018. godini.

II.
Sredstva osigurana u Proračunu Općine Vir za 2018. godinu namjenski će se rasporediti za
sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

poticanje i promicanje sporta
provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih
djelovanje sportskih udruga
sportska priprema, natjecanja, te opća i posebna zaštita sportaša,
zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Općinu Vir
provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji
razvoja sporta.

III.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u
Općini Vir, ili izvan sjedišta/prebivališta Općine Vir ukoliko svojim djelovanjem doprinose
poticanju i promicanju sporta na području Općine Vir, a koje temeljem Zakona o sportu mogu
obavljati djelatnost sporta. Pravo sudjelovanja na natječaju za program/projekt imaju isključivo
sportske udruge :
•
•
•

utemeljene sukladno Zakonu o sportu, Zakonu o udrugama i registrirane pri Uredu za
opću upravu Zadarske Županije, središte Zadar,
koje imaju osigurane materijalne i organizacijske uvjete za provođenje programa/projekta,
koje raspolažu odgovarajućim stručnim kadrom za provođenje programa/projekta.

IV.
Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Općine Vir podnosi se u pisanoj formi na
priloženim obrascima. Obrasci se mogu podići u Općini Vir, Trg Sv. Jurja 1, 23234 Vir radnim
danom od 8 – 12 sati, ili na Internet stranicama Općine Vir: www.vir.hr
Ponuda mora sadržavati slijedeće dokumente:
•
•
•

•
•
•
•

ispunjene obrasce po programskim aktivnostima i izjavu o točnosti podataka
presliku osobne iskaznice i životopis ukoliko se na programe javlja fizička osoba
Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci 2017.g. o uporabi sredstva za realizaciju koje je
Općina Vir odobrila podnositelju za 2017.godinu izrađeno prema uputama Uredbe o
računovodstvu neprofitnih organizacija ( Narodne novine br. 10/08 i 7/09).
Udruge koje do sada nisu bile u sustavu redovnog financiranja dužne su dostaviti presliku
završnog računa za 2016. godinu te programsko izvješće za 2016. godinu.
Rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, presliku obavijesti o upisu u Registar
sportske djelatnosti, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar, ukoliko iste postoje
presliku isprave kojim se dokazuje stručna sprema odnosno stručna osposobljenost osoba
koje obavljaju poslove trenera ili instruktora
elaborat koji mora sadržavati: izvještaj o radu za 2017. godinu, izvore financiranja sportske
udruge ili kluba, rang natjecanja i trajanje sistema natjecanja u cjelini, troškove natjecanja i
rezultate u 2017. godini.

V.
Svi prispjeli programi/projekti će se obraditi, a prihvaćeni programi financirati će se prema
proračunskim mogućnostima.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili
neposrednom dostavom zaključno s 20. listopada 2017. godine.
Ponude Programa predaju se u omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja,
na adresu:
Općina Vir, Upravni odjel ureda Načelnika, Trg Sv. Jurja 1, 23234 Vir, s napomenom:
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA OPĆINE VIR U SPORTU U
2018. GODINI ”.
Za dodatne informacije obratiti se na telefon 362-225.

Klasa: 620-01/17-01/02
Ur. broj: 2198/12-1-17-1
Vir, 20. rujna 2017. godine
V.d. pročelnica
Upravnog odjela Ureda Načelnika
Kristina Perić, dipl.oec.

