
Temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode 
organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 10/15“) i 
Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja-
Rovigno za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga (KLASA: 302-
01/21-01/01, URBROJ: 2171-01-06-21-2 od 7. siječnja 2021.) Gradonačelnik Grada 
Rovinja-Rovigno objavljuje  
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za financiranje projekata udruga u agraru – Proslava Sv. Antona opata u 

Rovinjskom Selu „Antonja 2021.“ 
 

 
(1) Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje su 
usmjerene na projekte iz područja poljoprivrede. 
 
(2) Cilj Natječaja je potpora udrugama koje kroz svoje područje djelovanja provode 
projekte koji su usmjereni određenim društvenim skupinama radi unaprjeđenja 
kvalitete života, obogaćivanje turističke ponude grada Rovinja, prezentacija i 
upoznavanje lokalnog stanovništva sa radom udruge, poticanje mladih i odraslih na 
aktivno sudjelovanje u društvu. 

 
(3) Ukupno planirana vrijednost natječaja je 50.000,00 kn. i dodijeliti će se jedna 
potpora. 

 
(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 14. 
travnja 2021. godine. 
 
(5) Svaka udruga može prijaviti projekt ili manifestaciju na razdoblje provedbe do 
kraja kalendarske godine uz napomenu da će se priznavati svi prihvatljivi troškovi 
nastali u tekućoj godini. Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je 
upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu zaključno s danom objave 
Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u navedenim programskim 
područjima, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je 
upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko 
poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je 
ispunila ugovorne obveze prema Gradu Rovinju-Rovigno te svim drugim davateljima 
financijskih sredstava iz javnih izvora. 
 
Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze: 

- da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak,  
- da udruga ima podmirene sve doprinose prema državi, Gradu Rovinju-

Rovigno i poduzećima u vlasništvu Grada te plaćen porez. 
 
Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu 
Rovinju-Rovigno biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima i 
javnim pozivima u sljedeće dvije godine, računajući od dana kada mu je upućena 
pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza  
 
(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave 
na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje. 
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(7) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su 
zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama www.rovinj-
rovigno.hr  
 
Natječajnu dokumentaciju u tiskanom i elektronskom (CD) obliku treba poslati 
preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na 
sljedeću adresu: 
 

Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, Rovinj-Rovigno 
„NE OTVARATI - naziv natječaja“ 

 
 
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, 
dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih 
sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni 
kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje 
 
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene, te koje u cijelosti 
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 
 
(8) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo 
elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: robert.lesic@rovinj-
rovigno.hr  
 
 
 
KLASA: 302-01/21-01/13 
URBROJ: 2171-01-06-21-2        Gradonačelnik 
Rovinj, 15. ožujak 2021.     dr. sc. Marko Paliaga dipl. oec. 
 


