
              

 

 

 Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Donja 

Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja Motičina", broj: 3/16) i članka 45. Statuta Općine 

Donja Motičina („Službeni glasnik Općine Donja Motičina“, broj: 1/18), Općinski načelnik 

Općine Donja Motičina  raspisuje                                                          

J A VN I   P O Z I V 

za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama 

za 2020. godinu iz Proračuna Općine Donja Motičina 

 

I. 

 Općina Donja Motičina raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih 

potpora udrugama za 2020. godinu iz Proračuna Općine Donja Motičina. 

 

II. 

 Podnositelj prijave može ostvariti pravo na jednokratnu financijsku potporu Općine 

Donja Motičina za programe i aktivnosti usmjerene poticanju i promicanju kulturno – 

umjetničkog amaterizma te manifestacija značajnih za Općinu Donja Motičina i njezinu 

kulturnu tradiciju te djelovanju športskih udruga,  s rokom provedbe do 31. prosinca 2019. 

godine. 

 Prioriteti financiranja definirani su Programom javnih potreba u kulturi i religiji i 

Programom javnih potreba u sportu koje donosi Općinsko vijeće Općine Donja Motičina uz 

Proračun Općine Donja Motičina, a radi se o obilježavanju značajnih datuma i važnih 

obljetnica, organiziranju susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično. 

 

III. 

 

 U Proračunu Općine Donja Motičina predviđena su sredstva za financiranje programa 

i aktivnosti udruga usmjerenih poticanju i promicanju kulturno – umjetničkog amaterizma te 

manifestacija značajnih za Općinu Donja Motičina i njezinu kulturnu tradiciju u 2020. godini 

te djelovanju športskih udruga. 

 Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje programa i aktivnosti udruga je 

138.000,00 kuna.  

 Iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama za potporu 

realizaciji njihovih programa i aktivnosti značajnih za Općinu Donja Motičina je 138.000,00 

kuna. 

 

 

 

IV. 

 Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/aktivnosti je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 15.000,00 kuna.  

 

V. 

 Javni poziv bit će otvoren dok se ne utroše sva raspoloživa sredstva. 
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VI. 

 Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu 

jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu iz Proračuna Općine Donja 

Motičina. 

 Razmotrit će se samo programi/aktivnosti koji su pravodobno prijavljeni te koji u 

cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. 

 

 

VII. 

 Prijedlozi programa/aktivnosti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji 

su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na internetskim stranicama Općine Donja 

Motičina, a mogu se i podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donja Motičina. 

Prijavni obrasci s propisanom natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj 

omotnici osobno ili putem pošte na adresu:  

 

Općina Donja Motičina 

Matije Gupca 62A, 

31 513 Donja Motičina 

 

uz naznaku: 

„JAVNI POZIV za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama 

 za 2020. godinu iz Proračuna Općine Donja Motičina - NE OTVARATI“. 

 

 

VIII. 

 Odluku o odobravanju jednokratne financijske potpore, na prijedlog Povjerenstva, 

donosi Općinski načelnik. 

 Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Donja Motičina će 

potpisati Ugovor. Ugovorom će se definirati prava i obveze korisnika sredstava, iznos 

sredstava i namjena, sredstva te rokovi provedbe i izvještavanja. 

 

IX. 

 Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti telefonskim putem na tel/fax: 

031/606-116 ili elektroničkim putem na e-mail: opcina@donja-moticina.hr 

 

X. 

  Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Općine Donja Motičina i na 

oglasnoj ploči Općine Donja Motičina. 

 

 

 

 

 

 

                                                               OPĆINSKI NAČELNIK: 
                                                                                                                 Željko Kovačević, v.r. 

mailto:opcina@donja-moticina.hr
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