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Baška Voda, 03. studenog 2015. godine

JAVNI POZIV
UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PRORAČUNA
OPĆINE BAŠKA VODA ZA 2016. GODINU

I.
Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge,
braniteljske udruge, vatrogasne i druge udruge s područja općine Baška Voda da prijave svoje
programe za sufinanciranje iz proračuna Općine Baška Voda za 2016. godinu.
II.
Ukupan iznos planiranih sredstva u Proračunu donijeti će Općinsko vijeće Općine Baška
Voda. Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva. Prijavu je
potrebno popuniti u cijelosti sa svim podacima koji se traže.
Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
III.
Prijave se dostavljaju na adresu Općine Baška Voda, Obala sv. Nikole 65, 21320 Baška Voda
najkasnije 8 dana od dana objave javnog poziva.
Nepravodobne, nepotpune prijave neće se razmatrati.
IV.
Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Baška Voda za 2016. godinu, kao
i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će se u skladu s
predviđenim sredstvima u Proračunu općine Baška Voda za 2016. godinu.
V.
Kriterij za odabir programa su slijedeći:
- značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području
Općine Baška Voda i promocije Općine baška Voda
- povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe i projekte
- sudjelovanje djece i mladih u programima i projektima
- poštivanje preuzetih obaveza u realizaciji dosadašnjih projekata
VI.
Ovaj javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Općine Baška Voda
www.opcinabaskavoda.com i na oglasnoj ploči Općine Baška Voda.

Općinski načelnik
Josko Roščić

Prijamni pečat

Prijavnica za sufinanciranje programa udruga iz proračuna Općine Baška
Voda za 2015. godinu

PODACI O PREDLAGATELJU PROGRAMA
Predlagatelj (korisnik sredstava)

Adresa (broj pošte, mjesto, ulica i broj)
Telefon
Telefaks
E-mail
Odgovorna osoba / osoba ovlaštena za zastupanje (telefon, mobitel)

Poslovna banka i žiroračun - IBAN

Matični broj i OIB ustanove

Registarski broj udruge

RNO broj (broj iz registra neprofitnih organizacija)

Broj članova Udruge, od toga s prebivalištem na području Općine Baška Voda

PROGRAMSKA DJELATNOST
Šport
Tehnička kultura
Kultura
Djelatnost braniteljskih udruga
Djelatnost gospodarskih udruga
Djelatnost udruga mladeži i djece
Socijalna skrb
Vatrogastvo
Religija
Ostale udruge (navesti programsku djelatnost djelovanja)

X - označiti djelatnost u okviru koje se predlaže program

NAZIV PROGRAMA

OPIS PROGRAMA
(obavezni opis – aktivnosti na programu, ciljevi koji se žele postići, oblici i načini sudjelovanja
članova udruge, kako provedba programa/projekta utječe na razvoj zajednice i sl.)

PRIJEDLOG FINANCIJSKE KONSTRUKCIJE ZA
IZVRŠENJE PROGRAMA
Sredstva Općine

Sredstva Županije

Sredstva Ministarstva

Vlastita sredstva
Sredstva sponzora i donatora

Sredstva iz ostalih izvora

UKUPNO
(obavezno navesti sve izvore iz financijskog plana)
POTPIS OVLAŠTENE OSOBE
____________________________

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. god.
Uz opis programa potrebno je priložiti odgovarajuće priloge:
PREDRAČUNE, PROJEKTE, PROGRAME, TROŠKOVNIKE, FINANCIJSKE
PLANOVE ILI SLIČNE PRILOGE IZ KOJIH ĆE BITI EVIDENTNI
TROŠKOVI PROGRAMA.
ZA PRIJAVITELJE KOJI SU FINANCIRANI IZ PRORAČUNA OPĆINE
2015.GODINE:
- Dokaz – pravdanje utroška sredstava odobrenih proračunom Općine u
2015.godini, a koja su uplaćena do datuma podnošenja ove prijave (preslike
računa, izvoda, blagajničkih izvještaja, ukoliko se radi o većem broju
dokumenata dozvoljena specifikacija – tekt.pregled s navodima iznosa i
računa, i sl.) i POPUNJEN OBRAZAC IZVJEŠĆA.
ZA PRIJAVITELJE KOJI DO SADA NISU FINANCIRANI IZ PRORAČUNA
OPĆINE:
- Rješenje o registraciji udruge, odluku o imenovanju ovlaštene osobe za
zastupanje, program udruge, financijski plan udruge, popis članova udruge

