TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC
Stjepana Radića 1.
21330 GRADAC
OIB: 79760911494
RNO: 0086809
Dir. Davor Andrijašević
Gradac, 05. prosinca 2017.

Na temelju odredbi Zakona o udrugama (NN br. 74/14), članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba
(NN br. 26/15), donosi se

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje kulturno-zabavnih, sportskih i ostalih programa
neophodnih za poboljšanje i proširenje turističke ponude u mjestima TZO-a Gradac
Članak 1.
Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje gore navedenih programa koji će se provoditi u mjestima
TZO-a Gradac, planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2018. godine.
Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava; području; nazivu i planiranom vremenu objave javnog
natječaja; ukupnom iznosu raspoloživih sredstava; rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog
programa te o očekivanom broju programa koji će se ugovoriti za financiranje.
Turistička zajednica općine Gradac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje
programa neophodnih za poboljšanje i proširenje turističke ponude u mjestima TZO-a Gradac za 2018. godinu.
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj stranici Turističke zajednice
općine Gradac.

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE KULTURNO-ZABAVNIH, SPORTSKIH I OSTALIH PROGRAMA NEOPHODNIH ZA POBOLJŠANJE I PROŠIRENJE
TURISTIČKE PONUDE U MJESTIMA TZO-A GRADAC ZA 2018. GODINU
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Godinu dana

OKVIRNI
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NATJEČAJA

15.01.2018.
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ZAVRŠETKA
NATJEČAJA

OKVIRNI DATUM
ZA UGOVARANJE
NATJEČAJA

01.03.2018.

60 dana od
zaprimanja
prijave

57.000,00
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Godinu dana

15.01.2018.

01.03.2018.

60 dana od
zaprimanja
prijave

26.000,00
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Godinu dana

15.01.2018.

01.03.2018.

60 dana od
zaprimanja
prijave

167.000,00

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC
Stjepana Radića 1
21330 GRADAC
OIB: 79760911494
RNO: 0086809
Gradac, 15. siječnja 2018.

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i Programa rada TZO-a Gradac za 2018. godinu, raspisuje se

JAVNI POZIV
za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje kulturnih,
zabavnih, športskih i ostalih programa neophodnih za poboljšanje i proširenje turističke ponude u mjestima TZO-a
Gradac

Članak 1.
Predmet Javnog poziva
Programom rada Turističke zajednice općine Gradac za 2018. godinu pod stavkom 2.1. Potpore i kreiranja
događanja/manifestacija planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje manifestacija i događanja.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice općine Gradac (dalje u
tekstu: TZO Gradac) za manifestacije od lokalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje
doprinose slijedećim ciljevima:
- Razvoju turizma, te očuvanju kulturne i povijesne baštine,
- Podizanju kvalitete i količine turističke ponude,
- Razvoju kulturnog, aktivnog, ruralnog i ostalih selektivnih oblika turizma,
- Razvoju sadržaja koji omogućavaju poboljšavanje kvalitete i produženje turističke sezone,
- Povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone,
- Stvaranju prepoznatljivog imidža destinacije.
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:
 Kulturno-zabavnih manifestacija
 Sportskih manifestacija
 Ostalih manifestacija
Članak 2.
Namjena sredstava
Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2018.
godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju
manifestacija i to:






Sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije
manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji,ostalih troškova;
Izrada promotivnih brošura i promocije manifestacije;
Nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije;
Troškovi smještaja te putni troškovi izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora;
Druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije.
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Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:





Kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava
Troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove
prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na
kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
Izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
Sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.
Članak 3.
Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati:
1. Kulturne i druge javne ustanove
2. Udruge
3. Obrti, poduzeća, trgovačka društva
Prijave se mogu poslati za sufinanciranje događanja/manifestacija koji će se provoditi tijekom 2018. godine, a na ovaj
poziv mogu se poslati najviše četiri (4) prijave za sufinanciranje određenog događanja/manifestacije.
U slučaju Udruga osnovni uvjet za odabir događanja/manifestacija je usklađenost neprofitne organizacije sa
Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), a ukoliko se radi o udruzi i
sa Zakonom o udrugama (NN 74/14).
Članak 4.
Prihvatljivost troškova
TZO Gradac odobrit će potporu opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije temeljem odluke Turističkog vijeća i
predsjednika Vijeća.
Članak 5.
Kriteriji za odobravanje potpora
-

Značaj manifestacije/projekta (turistički razvoj)
Snaga tradicije /godine održavanja
Broj sudionika (turista/gledatelje)
Vremenski period održavanja manifestacije/projekta
Udio vlastitih sredstava
Ukupna vrijednost manifestacije
Medijska pokrivenost (lokalna, nacionalna, međunarodna)
Članak 6.
Potrebna dokumentacija

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore organizator mora dostaviti:
1. Obrazac zahtjeva „PM-2018.“ koji je sastavni dio Javnog poziva (Program i troškovnik manifestacije)
2. Dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog
odgovarajućeg registra);
3. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti
stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja);
TZO Gradac zadržava pravo od organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.
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Članak 7.
Postupak realizacije programa
O zahtjevima pristiglim na Javni poziv raspravlja Povjerenstvo za provedbu Programa potpore turističkim
manifestacijama koje ima 3 člana, a imenuje ga direktor Turističkog ureda Turističke zajednice općine Gradac.
Povjerenstvo predlaže donošenje Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa potpore turističkim manifestacijama.
Sa korisnicima se sklapa Ugovor o namjenskom korištenju sredstava kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.
Popis korisnika s iznosom i namjenom dodjeljenih sredstava po organizatoru/korisniku bit će objavljen na
internetskim stranicama Turističke zajednice općine Gradac (www.gradac.hr) u roku od 15 dana od dana donošenja
Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.
Članak 8.
Rok i način podnošenja kandidature
Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici općine
Gradac.
Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakama:
„Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“
Kandidature se šalju na adresu:
Turistička zajednica općine Gradac
Stjepana Radića 1.
21330 Gradac
Rok podnošenja kandidature je do 01. ožujka 2018.g. u 12:00 h.

Članak 9.
Način isplate potpore
TZO Gradac će jedan dio odobrenih sredstva potpore doznačiti organizatoru prije realizacije manifestacije, a ostatak
po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (Obrazac za završno opisno izvješće, Obrazac za
završno financijsko izvješće, foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizaciju manifestacije, računi
izvođača/dobavljača i druge dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija manifestacije).
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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC
Stjepana Radića 1.
21330 GRADAC
OIB: 79760911494
RNO: 0086809
Dir. Davor Andrijašević
Gradac, 02. ožujka 2018.

Na temelju članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Programa rada
TZO-a Gradac za 2018. godinu, donesena je

ODLUKA
o osnivanju/imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama
civilnog društva

Članak 1.
U cilju ostvarivanja uvjeta za dodjelu sredstava udrugama civilnog društva uz provođenje javnog
natječaja na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, osniva se Povjerenstvo za dodjelu
financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Povjerenstvo).

Članak 2.
Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Mandat članova traje 1 (jednu) godinu.

Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Davor Andrijašević, predsjednik Povjerenstva
2. Marija Remeta, član Povjerenstva
3. Zlatka Andrijašević, član Povjerenstva

Članak 4.
U okviru svog djelokruga, Povjerenstvo donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava
udrugama/organizacijama civilnog društva temeljem zakonskih propisa, odredbe Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge, procjene o osnivanju zahjeva i mogućnosti financijskih sredstava
Turističke zajednice općine Gradac.
Članak 5.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. Predsjednik Povjerenstva saziva
sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje odluke koje donosi
Povjerenstvo. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom Povjerenstva predsjedava
član Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva.
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Članak 6.
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici,
dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Iznimno od odredbe
stavka 1. ovog članka, članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može
dostaviti i na samoj sjednici ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 7.
Povjerenstvo može započeti sa radom ako je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova članova Povjerenstva. Odluka se upućuje kao prijedlog
direktoru TZO-a na razmatranje, koji donosi konačni Zaključak o dodjeli financijskih sredstava
udrugama/organizacijama civilnog društva. Na temelju Zaključka sklapaju se Ugovori o dodjeli
financijskih sredstava odabranim udrugama.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici TZ općine Gradac.
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TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE GRADAC
STJEPANA RADIĆA 1.
21330 GRADAC
Ur.br. 4/18
02.03.2018.

POZIV
Za sjednicu Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva
koja će se održati dana 06. ožujka 2018. godine u prostoriji Turističke zajednice općine Gradac, s
početkom u 09:00h.

Dnevni red
1. Razmatranje priložene dokumentacije prijavljenih Udruga
2. Odluka o dodjeli zatraženih financijskih sredstava

