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Višnjan -Visignano, 14. siječnja 2022. godine 

 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19.), 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15., 37/21.), 

članka 16. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima 

proračuna Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine Višnjan“ broj 05/15.) te Programa 

javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi Općine Višnjan za 2022. godinu i 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Višnjan za 2022. godinu („Službeni 

glasnik Općine Višnjan“ broj 8/21.) Općinski načelnik donosi 

 

 ODLUKU   

o raspisivanju I. javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba 

sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu 

 

 

I. Ovom Odlukom raspisuje se I. javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih 

potreba sredstvima Proračuna Općine Višnjan za 2022. godinu i to za:  

 

-Djelatnost udruga u kulturi  - tekuće donacije udrugama u kulturi 50.000,00 kuna, 

-Djelatnost sportskih udruga - tekuće donacije sportskim udrugama 200.000,00 kuna, 

-Djelatnost udruga u tehničkoj kulturi - tekuće donacije udrugama u tehničkoj kulturi 

25.000,00 kuna, 

-Financiranje udruga socijalne skrbi - tekuće donacije udrugama socijalne skrbi 15.000,00 

kuna. 

 

II.  Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja sastavni je dio ove Odluke, a ista obuhvaća: 

1. Pravilnik,  

2. Tekst Javnog natječaja,  

3. Upute za prijavitelje,  

4. Obrasce za prijavu programa ili projekta:  

4.1. Obrazac opisa programa ili projekta – OPO, 

4.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – OPR, 

4.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF, 

4.4. Popis priloga koji se prilažu prijavi, 

5. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta,  



6. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta i  

7. Obrasce za izvještavanje:  

7.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – OPI, 
7.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – FINI.  

 

III. Javni natječaj objaviti će se 14. siječnja 2022. godine i biti će otvoren do 14. veljače 

2022. godine u 15,00 sati. Dokumentacija za provedbu Javnog natječaja biti će objavljena u 

cijelosti na mrežnim stranicama Općine Višnjan (www.višnjan.hr). 

 

IV. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Višnjan. 

 

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Višnjan, na službenoj web stranici Općine Višnjan i na oglasnoj ploči. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 

98/19.) u Proračunu Općine Višnjan za 2022. godinu osigurana su sredstva za financijsku 

potporu programa, projekata i javnih potreba udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih 

potreba u području kulture, sporta, tehničke kulture i socijalne skrbi definiranih prioritetima 

utvrđenima od strane Općine Višnjan.  

 Predviđeni iznos ukupnih sredstava na raspolaganju u Proračunu Općine Višnjan za 

2022. godinu za sufinanciranje programa, projekata i javnih potreba udrugama za provedbu 

programa i projekata u području kulture, sporta, tehničke kulture i socijalne skrbi je 

290.000,00 kuna.  

  Slijedom prethodno navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 

 

 

                                       OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                   Angelo Mattich, v.r.    

 


