
JAVNI POZIV 

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE PROJEKATA 

RAZVOJA I UNAPREĐENJA ŠPORTA NA PODRUČJU OPĆINE BILICE  

U 2019. GODINI 

 

 

I. 

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje ponuda za subvencioniranje projekta 

razvoja i unapređenja športa na području Općine Bilice u 2019. godini za koje se može 

osigurati financijska potpora iz proračuna Općine Bilice za 2019. godinu. 

 

II. 

Opći uvjeti za prijavu: 

Prihvatljivi ponuditelji su potencijalni korisnici koji: 

1. su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna 

svrha nije stjecanje dobiti, 

  2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Općine Bilice, 

3. svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja 

Općine Bilice, 

4. Statut im je usklađen s novim zakonom o udrugama, 

 

III. 

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog 

programa/projekta su: 

  1. Kvaliteta pripreme i obrade projekta, 

  2. Kompetentni ljudski resursi, 

  3. Procjena doprinosa projekta za razvoj sporta i sportskih aktivnosti, 

  4. Stupanj osiguranja vlastitih sredstava, 

5. Razina natjecanja kluba i 

6. Plasmani kluba u domaćim natjecanjima. 

 

 

IV. 

Da bi se prijavilo na javni Poziv potrebno je ispuniti obrazac za prijavu koji je 

objavljen uz ovaj Poziv. 

 

V. 

Postupak ocjenjivanja prijava provesti će Povjerenstvo za izradu i provedbu Programa 

razvoja i unapređenja športa na području Općine Bilice u 2019. godini u roku od 10 (deset) 

dana od završetka natječaja. 

 

VI. 

Prijave se dostavljaju Povjerenstvu za izradu i provedbu Programa razvoja i 

unapređenja športa na području Općine Bilice u 2019. godini, Bosuć 3., 22 220 Bilice, uz 

napomenu „JAVNI POZIV za predlaganje Programa razvoja i unapređenja športa na području 

Općine Bilice u 2019. godini“. Na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o 

podnositelju prijave. 

Kompletna natječajna dokumentacija za vrijeme trajanja natječaja može se preuzeti na 

web stranicama Općine Bilice: www.opcina-bilice.hr 

 



Informacije je moguće dobiti u Općini Bilice, Bosuć 3., 22 220 Bilice ili na 

mob:091/33 77 002. 

 

Rok za podnošenje prijava počinje teći 15. listopada i traje do 15. studenoga 

2019. godine. 

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Bilice. 

 

VII. 

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe financiranja javnih potreba za 2019. godinu 

prijave: 

- koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, 

- nepotpune ponude, 

- koje nisu dostavljene na propisanim obrascima, 

- ponude podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o programu/projektu za 

prethodnu godinu, 

- subjekata koji svoje Statute nisu uskladili s novim zakonom o udrugama. 

 

OPĆINA BILICE 

 

 


