Općina Kukljica
JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Kukljica

IZMJENE I DOPUNE
UPUTA ZA PRIJAVITELJE

Datum objave javnog natječaja: 19.02.2018.
Rok za dostavu prijava: 20.03.2018. do 15:00 sati
u pisarnicu Općine Kukljica,
u zatvorenoj omotnici neovisno na koji način se dostavljaju
(poštom ili osobno)

Upute za prijavitelje objavljene dana 19. veljače 2018. godine mijenjaju se u dijelu točke 3. na način da sada
glasi:

„3. NAČIN PRIJAVE
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje,
dostupni na mrežnim stranicama www.opcina-kukljica.hr.
Prijava se dostavljaju u papirnatom obliku i smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i
obvezne priloge kako je zahtijevano u javnom natječaju i dokumentaciji po javnom natječaju:
1. opisni obrazac za program, projekte i manifestacije od interesa za opće dobro - Obrazac 1,
2. obrazac Proračuna za programe, projekte i manifestacije od interesa za opće dobro - Obrazac
2,
3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac 3.
Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni priložiti i sljedeću dokumentaciju:
1. Udruge koje do sad nisu bilu u sustavu redovnog financiranja dužne su dostaviti Statut udruge
(preslika),
2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne
starija od 30 dana od dana objave javnog natječaja (preslika),
3. potpisanu (od strane predsjednika udruge) i ovjerenu izjavu da su ispunjene sve obveze prema
davateljima potpore u ranije provođenim programima/projektima/manifestacijama,
4. preslika uvjerenja nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog
natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za
prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja
programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe,
5. Financijski izvještaj o poslovanju u 2017. godini razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.
godine (prijavitelji obveznici sastavljanja financijskog izvještaja - preslika),
Jedinstveni upravni odjel Općine Kukljica provjerit će na stranicama Registra Udruga i
Registra neprofitnih organizacija:
6. izvadak ili Rješenje iz Registra udruga Republike Hrvatske,
7. izvadak iz registra neprofitnih organizacija,
8. dokaz o podnošenju zahtjeva ukoliko udruga nije ishodovala novo Rješenje Ureda državne
uprave u Zadarskoj županiji, a uredno je predala Zahtjev za upis promjena u Registru.
Napomena:
Potvrdu suda o nekažnjavanju izdaje Općinski sud koji je nadležan za područje na kojem osoba
ovlaštena za zastupanje ima prebivalište.
Prijavitelj može prijaviti jedan projekt, program ili manifestaciju u okviru svakog pojedinog
prioritetnog područja javnog natječaja. Ako prijavitelj podnese više prijava u istom prioritetnom
području koji zadovoljavaju uvjete ovog natječaja i prihvatljivi su za financiranje, za potpisivanje
Ugovora bit će odabrana prijava s većim brojem bodova.“
*Izmijenjeni tekst označen je crvenom bojom.
Ostali dio Uputa ostaje nepromijenjen.
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