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 Na temelju Odluke Općinske načelnice o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz 
Proračuna Općine Raša za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa javnih potreba u 
sportu koje provode udruge KLASA: 024-02/23-01/1 URBROJ: 2163-31-1-23-1 od 3. siječnja 
2023. godine, a u svezi s člancima 6. i 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih 
potreba sredstvima proračuna Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br. 23/15), 
Općinska načelnica Općine Raša objavljuje 

 
 

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA  
JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE RAŠA ZA 2023. GODINU KOJE PROVODE 

UDRUGE 
 

I. 
 

Objavljuje se Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine 
Raša za 2023. godinu koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Natječaj). 

 

II. 
 

Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu prijaviti programe Javnih potreba u sportu 
Općine Raša za 2023. godinu, i to povezane sa sljedećim aktivnostima: 
 

- poticanjem i promicanjem sporta, 
- provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, 
- djelovanjem sportskih udruga, zajednica i saveza, 
- očuvanjem postojeće kvalitete svih natjecateljskih uzrasta, 
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, 
- sufinanciranjem sportskih manifestacija. 

 
 Prioritetna podučja definirana su u Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio ovog 
Natječaja. 
 

III. 
 

Na ovaj se Natječaj mogu javiti udruge i druge organizacije civilnog društva koje imaju 
sjedište na području Općine Raša ili prijavljeni program provode na području Općine Raša, što 
podrazumijeva uključenost korisnika s područja Općine Raša u prijavljeni program. 

 
Udruge koje se javljaju na ovaj Natječaj moraju biti upisane u Registar udruga, odnosno 

u drugi odgovarajući registar, i u Registar neprofitnih organizacija (moraju posjedovati RNO 



 

broj), te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane Natječajem, odnosno Uputama za 
prijavitelje. 
 

IV. 
 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 60.000,00 eura. 
 

Najmanji i najviši iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po 
pojedinom prioritetnom području definirani su Uputama za prijavitelje. 

 
  

V. 
 

Prijave se podnose na propisanim obrascima: 
- Opisni obrazac  
- Obrazac Proračuna 

 
Uz navedene obrasce, potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu 

u Uputama za prijavitelje.  
 
Dokumentacija iz prethodnog stavka može se preuzeti na mrežnim stranicama Općine 

Raša www.rasa.hr 
 

VI. 
 

Prijave se šalju preporučenom poštom ili se predaju neposredno u pisarnicu Općine Raša u 

zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:  

Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, 

s naznakom: 

„Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Općine Raša za 

2023. godinu koje provode udruge – ne otvarati“. 

 

Prijave se mogu dostaviti i elektroničkim putem na e-mail: opcina-rasa@pu.t-com.hr 

 
VII. 

 
Rok za podnošenje prijava programa je 30 dana, a završava zaključno s 3. veljače 

2023. godine u 12 sati, neovisno o načinu dostave. 
 
 
 

 
              Općinska načelnica 

                                                                               mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj., v.r. 
 
 
Dostaviti: 
1. Arhiva akata Općinske načelnice, ovdje 
2. Web stranica 
3. Oglasna ploča 
4. a/a, ovdje; 402-01/23-01/1 


