REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VIR
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13,137/154), Zakona o proračunu
(NN 87/08, 136/12, 15/15) i Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17) objavljuju se

JAVNI NATJEČAJ
za prijavu programa/projekata iz područja socijalne skrbi
i zdravstvene zaštite za 2018. godinu

1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata iz područja
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite koji se temelje na potrebama građana prema načelima
djelovanja za opće dobro, za čiju provedbu se, dijelom ili u cijelosti, osiguravaju sredstva u
Proračuna Općine Vir za 2018. godinu.
2. PODRUČJE FINANCIRANJA
Javni natječaj se raspisuje za slijedeća područja djelovanja:
•

Socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana, a osobito skrb za:
• djecu i mladež
• žene
• obitelji
• osobe s invaliditetom
• kronično bolesne osobe
• osobe starije životne dobi
• žrtve obiteljskog nasilja
• beskućnike i druge marginalne skupine građana

•

Zaštitu zdravlja građana, a osobito:
• promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
• prevencija i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti
• prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta

•

Skrb za hrvatske branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

•

Zaštitu životinja

3. UVJETI ZA PRIJAVU
Prijedloge projekata mogu podnijeti udruge:
1. koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama („NN“ br.74/14, 70/17) i koje djeluju
na području Općine Vir ili na području Zadarske županije čije djelovanje je od interesa za
opće dobro Općine Vir
2. čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelovanja, navedenih u ovom
pozivu, što mora biti vidljivo iz Statuta udruge
3. čiji prijedlozi programa/projekta prvenstveno zadovoljavaju opće potrebe i služe općem
dobru, a tek posljedično i za strukovne potrebe svojih članova
4. koje pri provedbi projekata neposredno rade s korisnicima ili članovima udruge
5. koje transparentno vode financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu
neprofitnih organizacija

4. SADRŽAJ I NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe/projekte prijaviti na posebnim
obrascima na kojima moraju biti jasno navedeni:
1. ciljevi aktivnosti koje će se provoditi, očekivani rezultati, ciljna skupina, evaluacija, osobe
odgovorne za provedbu i proračun programa/projekta.
2. programom/projektom moraju biti obuhvaćene osobe sa prebivalištem na području općine
Vir te mora biti besplatan za korisnike, odnosno program/projekt mora biti od interesa za
stanovnike Općine Vir
3. program/projekt mora biti tako osmišljen i koncipiran da je u svakom trenutku moguće
vršiti kontrolu i nadzor nad provođenjem pojedinih aktivnosti i utroškom odobrenih
sredstava, što će se regulirati posebnim ugovorom o financijskoj potpori
Prijedlog projekta mora sadržavati:
1.
2.
3.
4.

ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijedloga programa/projekta
detaljno ispunjen Obrazac prijedloga troškova programa/projekta
životopis voditelja projekta
presliku izvatka iz Registra udruga Republike Hrvatske ili presliku Rješenja o upisu u
registar udruga RH, ne stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja poziva (originali
dokumenata dat će se na uvid prilikom potpisivanja ugovora)
5. presliku važećeg statuta udruge

Obrasci natječajne dokumentacije za vrijeme trajanja javnog natječaja mogu se preuzeti u Općini
Vir, Trg Sv. Jurja 1, ili na službenim web stranicama Općine Vir, www.vir.hr

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

5. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Predlagatelji programa/projekata pripremljenih u skladu sa sadržajem ovog natječaja dužni su
ispuniti prijavnicu koju mogu dobiti u Općini Vir, radnim danom od 8:00 do12:00 sati te na web
stranici Općine Vir: www.vir.hr .
Prijedlozi programa/projekta moraju biti obrazloženi i sadržavati pregled aktivnosti predlagatelja
u prethodnoj godini, financijsko izvješće za prvih šest mjeseci u 2017. godine.
Popunjeni obrasci Prijedloga projekta s potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici
poštom ili predajom u Pisarnicu Općine Vir na adresu:
OPĆINA VIR, Upravni odjel ureda Načelnika, Trg Sv. Jurja 1,
23234 Vir, s naznakom: „Natječaj za prijavu programa/projekata udruga iz područja socijalne
skrbi i zdravstvene zaštite koji će se (su)financirati iz Proračuna Općine Vir za 2018. godinu – ne
otvarati“.
Natječaj s objavljuje u lokalnom tisku i na službenim stranicama Općine Vir, a rok za
podnošenje prijava traje do 20. listopada 2017. godine.
Kompletna natječajna dokumentacija za vrijeme trajanja natječaja može se preuzeti u Općini Vir,
Trg Sv. Jurja 1,Vir, i na službenim stranicama Općine Vir www.vir.hr.
Dodatne informacije u svezi provođenja ovog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu ureda
Načelnika Općine Vir, broj telefona 362-225.
Klasa:551-01/17-04/21
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Vir, 20. rujna 2017. godine
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