REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA PISAROVINA
TRG STJEPANA RADIĆA 13
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:372-05/17-50/1
URBROJ:238/21-04-17-1
Pisarovina, 20. siječnja 2017. godine
Na temelju članka 4., stavak 2. Odluke o davanju na privremeno i povremeno
korištenje poslovnih i drugih prostora u vlasništvu Općine Pisarovina („Službene novine
Općine Pisarovina“ broj 10/15) i članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine
Pisarovina („Službene novine Općine Pisarovina“ br. 8/15), Općinski načelnik Općine
Pisarovina donosi Odluku o raspisivanju
JAVNOG POZIVA
za dodjelu nekretnina u vlasništvu Općine Pisarovina na korištenje udrugama
u 2017. godini
I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje djeluju i/ili
imaju sjedište na području Općine Pisarovina najmanje 1 godinu i koje su upisane u Registar
neprofitnih organizacija Ministarstva financija RH, za dodjelu na korištenje nekretnine u
vlasništvu Općine Pisarovina u svrhu održavanja aktivnosti i provođenja programa i projekata
koje su predmet djelovanja udruge.
Nekretnina koja je predmet ovog Javnog poziva u naravi predstavlja prostoriju u
„Staroj školi“, na adresi Ivana Gorana Kovačića 2, Pisarovina, upisano u zemljišne knjige kao
k.č.br. 398/4, z.k. izvadak br. 2099, k.o. Pisarovina, u vlasništvu Općine Pisarovina.
Predmetni prostor sastoji od ureda, sanitarnog čvora te posebne prostorije za garderobu, na
lijevoj strani gledano sa pročelja zgrade, ukupne površine 40 m2.
II.
Prostor naveden u točki I. dodjeljuje se na korištenje na određeno vrijeme u trajanju
od 1 godine.
Prostor se daje na korištenje u viđenom stanju.
Naknada za korištenje prostora se ne naplaćuje.
III.
Uvjeti koje udruge moraju zadovoljiti za dodjelu prostora na korištenje su sljedeći:
- da su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija i djeluju na
području Općine Pisarovina najmanje 1 godinu;
- da su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su
predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i
zakonom;
- da su uredno ispunile obveze prema proračunu Općine i drugih javnih izvora;
- da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno
osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu
Općine;

- da su korisnici programa i projekata koje provodi udruga mještani Općine
Pisarovina, odnosno da se projekti udruge provode na području Općine Pisarovina.
IV.
Podnositelji prijave za dodjelu nekretnine na korištenje obvezni su dostaviti:
1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Prijavni obrazac za dodjelu nekretnine na korištenje
(Obrazac br.1)
2. Presliku rješenja o upisu u Registar udruga RH usklađenog sa Zakonom o
udrugama („Narodne novine“ br. 74/14)
3. Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi
javnih davanja. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan javni poziv do
datuma podnošenja prijave;
4. Presliku financijskog izvješća za 2016. godinu usvojenog od strane nadležnog tijela
prijavitelja programa/projekta/manifestacije te dokaz o predaji financijskog izvješća nadležnoj
instituciji (FINA);
- obrazac G-PR-IZ-NPF – jednostavno knjigovodstvo
- obrazac PR-RAS-NPF – dvojno knjigovodstvo
Napomena: predlagatelji programa/projekata/manifestacija koji podnose prijavu do
28.02.2017. godine, ukoliko nemaju presliku financijskog izvješća za 2016. godinu,
dostavljaju presliku gore navedenog izvješća (na gore navedenim obrascima) za 2015.
godinu.
5. Popunjenu i potpisanu Izjavu o nekažnjavanju (Obrazac br. 2)
6. popunjenu i potpisanu Izjavu o zajedničkom korištenju prostora (Obrazac br. 3) – u
slučaju prijave zajedničkog korištenja prostora od strane dvije ili više udruga
V.
Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost pri donošenju odluke o
dodjeli prostora na korištenje su:
- neposredna ili posredna korist za društvenu zajednicu te doprinos razvoju civilnog
društva na području Općine Pisarovina
- aktivnosti udruge doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i
planskim dokumentima Općine Pisarovina
- organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa/projekta
- uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata
- realan odnos troškova i očekivanih rezultata projekta
- suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Pisarovina
- inovativnost i primjenjivost projekta/programa
- uključenost volonterskog rada, posebno mladih koji na taj način stječu znanja i
vještine
- sufinanciranje iz drugih izvora (Zagrebačka županija, nadležna ministarstva,
zaklade, EU fondovi i sl.)
- uređen sustav prikupljanja članarina.
VI.
Prijave pripremljene sukladno ovom pozivu, dostavljaju se na adresu:
OPĆINA PISAROVINA
Trg Stjepana Radića 13
10451 Pisarovina
Uz naznaku „Javni poziv za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama“.
Prijave se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u
prostorijama Općine Pisarovina.
Rok za prijavu je 30.01.2017. godine.

VII.
Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune i nepravovremene, koje nisu
dostavljene na propisanoj prijavnici te prijave koje ne ispunjavaju uvjete propisane Javnim
pozivom.
VIII.
Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Pisarovina
www.pisarovina.hr
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01/6291-197 ili na mail
opcina-pisarovina@zg.t-com.hr
IX.
Prijedlog liste za dodjelu prostora na korištenje utvrđuje nadležno Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava. Na temelju prijedloga Povjerenstva, o dodjeli prostora na korištenje
odlučuje Općinski načelnik.
Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine.
OPĆINSKI NAČELNIK
Tomo Kovačić

