
                                
         REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA DONJA MOTIČINA 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 402-04/23-01/3 

URBROJ: 2158-14-02/1-23-3 

Donja Motičina, 27. siječnja 2023. godine 

 

 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: 2/21), Općinski načelnik 

Općine Donja Motičina  raspisuje                                                         

JAVNI   NATJEČAJ 

za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama 

za 2023. godinu iz Proračuna Općine Donja Motičina 

 

 

I. 

 Općina Donja Motičina raspisuje Javni natječaj za prijavu projekata i institucionalnu 

podršku udrugama za 2023. godinu iz Proračuna Općine Donja Motičina. 

 

II. 

 Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje podrške Općine Donja Motičina 

za  program rada ili projekte za opće dobro s rokom provedbe do 31. prosinca 2023. godine. 

 Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ovog Javnog natječaja je aktivnost koja 

doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i 

planskim dokumentima Općine Donja Motičina i Republike Hrvatske i koja podiže kvalitetu 

života građana Općine Donja Motičina i šireg okruženja.  

 Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, potpore udrugama 

umirovljenika, javne potpore u sportu, javne potpore u kulturi, potpore udrugama mladih, 

potpore udrugama branitelja iz Domovinskog i njihovih obitelji i potpore ostalim udrugama 

civilnog društva. 

 Prioriteti financiranja u navedenim područjima moraju biti usmjereni postizanju 

ciljeva definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Donja Motičina, a utvrđuju se 

godišnjim programima koje donosi Općinsko vijeće Općine Donja Motičina uz Proračun 

Općine Donja Motičina. 

III. 

 U Proračunu Općine Donja Motičina predviđena su sredstva za financiranje različitih 

projekata i institucionalne podrške udrugama u 2023. godini.  

 Ukupno predviđen iznos sredstava za financiranje projekata i institucionalne podrške 

udrugama je 24.553,73 eura.  

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

realizaciji njihovih programa i projekata kojima će se zadovoljiti potrebe Općine Donja 

Motičina i ciljevi definirani strateškim dokumentima je 24.553,73 eura. 

Sredstva su raspoređena po kategorijama: 

 

1.  Javne potpore u sportu    16.192,19   eura, 

2. Javne potpore u kulturi      8.361,54   eura. 



 

IV. 

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

programu/projektu je  130 eura, a najveći iznos je   19.900,00 eura.  

 

V. 

 Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je 30 dana, a završava 26. veljače 

2023. godine. 

 

VI. 

 Natječajni postupak opisan je u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za prijavu 

projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2023. godinu iz Proračuna Općine Donja 

Motičina. 

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

cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 

 

VII. 

 Prijedlozi programa/projekata 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 NATJEČAJ za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama 

 za 2023. godinu iz Proračuna Općine Donja Motičina - NE OTVARATI“. 

 

VIII. 

 Odluku o odobravanju financijskih sredstava, 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 natječaj mogu se postaviti telefonskim putem na tel: 

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

 

X. 

 Javni natječaj 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.

