KLASA: 421-01/20-01/01
URBROJ: 376-04-02-20-22
U Zagrebu, 18. ožujka 2020. godine
KONTAKT: dodjela.sredstava@ccaa.hr
Na temelju članka 21. Statuta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i članka 11. Pravilnika o dodjeli sredstava
Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini
Rev.br. 1/18. ožujka 2020. godine
1. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) poziva udruge usmjerene na promicanje
zrakoplovstva da se prijave na dodjelu sredstava za sufinanciranje kupnje radijske opreme unutar frekvencijskog pojasa
117,975-137 MHz („frekvencijski pojas VHF”) (u daljnjem tekstu: radijska oprema), radi ugradnje iste u zrakoplove
koji su u vlasništvu udruge odnosno zrakoplove koje udruga koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova
zaključenim s vlasnikom zrakoplova te koji posjeduju svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri
plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument.
2. Uredbom komisije (EU) br.1079/2012 od 16. studenog 2012. godine o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih
kanala za jedinstveno europsko nebo (u daljnjem tekstu: Uredba) propisana je obveza ugradnje radijske opreme unutar
frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz („frekvencijski pojas VHF”) u zrakoplove do najkasnije 31. prosinca 2020.
godine. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija) prepoznaje važnost ugradnje radijske
opreme unutar frekvencijskog pojasa 117,975-137 MHz te će sufinancirati kupnju radijske opreme udrugama
usmjerenim na promicanje zrakoplovstva, a sve s ciljem povećanja sigurnosti zračnog prometa te razvoja i unapređenja
civilnog zrakoplovstva.
S obzirom na navedeno, svaka udruga, koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i koja je usmjerena na
promicanje zrakoplovstva, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, može podnijeti po jednu prijavu
kojom će tražiti sufinanciranje kupnje radijske opreme za sve zrakoplove u vlasništvu udruge odnosno zrakoplove koje
udruga koristi sukladno pravnom poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova, a koji posjeduju
svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument. Sredstva se
koriste za kupnju radijske opreme isključivo za pojedinačni zrakoplov i mogu se dobiti samo jednom u tu svrhu.
Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti i udruge koje su već ugradile radijsku opremu u zrakoplove u skladu s
Uredbom, i to pod sljedećim uvjetima:
-

da udovoljavaju svim propisanim uvjetima ovog javnog natječaja
da su dostavile sljedeće dokaze o ugradnji radijske opreme:
• presliku računa o kupljenoj radijskoj opremi,
• presliku Potvrde o povratku u uporabu i zapisa o izvršenim radovima iz koje je vidljivo da je radijska
oprema navedena na računu ugrađena u zrakoplov,
• preslika važeće dozvole HAKOM-a za ugrađenu radijsku opremu.

3. Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 500.000,00 kuna (slovima: petstotisućakunainištalipa).
Visina sufinanciranja - do 100% vrijednosti kupljene radijske opreme.
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Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi je 4.000,00 kuna (slovima:
četiritisućekunaništalipa), a najveći iznos je 100.000,00 kuna (slovima: stotisućakunainištalipa). Za jednu radijsku
opremu može se dodijeliti najviše 7.000,00 kuna (slovima: sedamtisućakunainištalipa). Iznos dodijeljenih sredstava
ovisi o broju zrakoplova za koje se podnosi prijava, a koji zadovoljavaju propisane uvjete ovog javnog natječaja i od
raspoloživih sredstva. Agencija će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj
zrakoplova.
4. Rok za podnošenje prijava je 30. lipnja 2020. godine.
5. Prijavu može podnijeti udruga koja zadovoljava sljedećim općim uvjetima:
-

da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar udruga), što se dokazuje uvidom
u Registar,

-

da je područje djelovanja udruge: tehnička kultura i/ili sport odnosno da su ciljevi i djelatnosti udruge usmjereni
na promicanje zrakoplovstva, što je vidljivo iz statuta udruge i dokazuje se uvidom u Registar udruga ili dostavom
preslike statuta udruge ukoliko isti nije objavljen u Registru udruga,

-

da osoba ovlaštena za zastupanje i potpisivanje ugovora ima mandat upisan u Registar udruga, što se dokazuje
uvidom u Registar udruga,
da je upisana u Registar neprofitnih organizacija, što se dokazuje uvidom u Registar neprofitnih organizacija,
da je uskladila svoj statut s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17 i 98/19), (što
se dokazuje uvidom u Registar udruga) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta nadležnom tijelu (što se
dokazuje potvrdom nadležnog tijela),
da je ispunila sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora, što
potvrđuje potpisanom izjavom osobe ovlaštene za zastupanje (Prilog 3. Uputa za prijavitelje),
da ima ispunjene obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih
davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, što se dokazuje izvornikom
potvrde porezne uprave o stanju javnog dugovanja ne starijim od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
da se protiv osoba ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak, što se dokazuje izvornikom Uvjerenja
nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja,
da je udruga vlasnik odnosno operator zrakoplova za koji se traže sredstva, što se dokazuje uvidom u Hrvatski
registar civilnih zrakoplova (u daljnjem tekstu: Registar zrakoplova) odnosno dostavom dokumenta o sklopljenom
pravnom poslu kojim je zrakoplov dan udruzi na korištenje,
da zrakoplov za koji se traže sredstva posjeduje svjedodžbu o plovidbenosti i važeću potvrdu o provjeri
plovidbenosti ili drugi jednakovrijedan dokument, što se dokazuje uvidom u evidenciju plovidbenosti zrakoplova
Agencije.

-

-

-

-

6. Kriterij za dodjelu sredstava
-

broj plovidbenih zrakoplova koji su vlasništvu udruge odnosno zrakoplove koje udruga koristi sukladno pravnom
poslu o korištenju zrakoplova zaključenim s vlasnikom zrakoplova.

7. Natječajna dokumentacija se dostavlja isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje
dostupni na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (www.ccaa.hr).
Uz prijavu se obvezno prilaže sljedeća dokumentacija:
- ovjereni i potpisani Obrazac prijave (Prilog 1. Uputa za prijavitelje),
- izvornik potvrde porezne uprave o stanju javnog dugovanja ne stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja,
- izvornik Uvjerenja nadležnog suda, ne stariji od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja, da se protiv osoba
ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak,
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-

-

-

ispunjen i ovjeren Obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju dvostrukog financiranja
(Prilog 2. Uputa za prijavitelje),
ispunjen i ovjeren Obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje udruge o ispunjenju svih ugovornih obveza iz
svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora (izjava se obvezno dostavlja i ukoliko udruga
nije bila financirana iz javnih izvora) (Prilog 3. Uputa za prijavitelje),
presliku dokumenta o sklopljenom pravnom poslu (ugovora o zakupu, ugovora o posudbi ili sl.) kojim se dokazuje
da je zrakoplov za koji se traže sredstva dan udruzi na korištenje (samo u slučaju kada udruga nije kao operator
ili vlasnik upisana u Registar zrakoplova),
potvrda nadležnog tijela da je udruga podnijela zahtjev za usklađivanjem statuta s odredbama Zakona o
udrugama (samo u slučaju da statut udruge nije usklađen s odredbama Zakona o udrugama),
preslika važećeg statuta udruge samo ukoliko isti nije objavljen u Registru udruga,
udruge koje su već ugradile radijsku opremu u zrakoplove, uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i:
- presliku računa o kupljenoj radijskoj opremi,
- presliku Potvrde o povratku u uporabu i zapisa o izvršenim radovima iz koje je vidljivo da je radijska
oprema navedena u računu ugrađena u zrakoplov,
- preslika važeće dozvole HAKOM-a za ugrađenu radijsku opremu.

8. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u Pisarnici Agencije
radnim danom od 8:00 do 16:00 sati) na sljedeću adresu:
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Ulica grada Vukovara 284
Zagreb
Uz napomenu: „Javni natječaj za dodjelu sredstava udrugama u 2020. godini –
ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provedbu javnog natječaja!“
9. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne dokumentacije,
ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i
indikativni kalendar provedbe javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koji su pravodobno prijavljene te u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete javnog
natječaja.
10. Sva pitanja vezana uz ovaj javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu
elektronske pošte: dodjela.sredstava@ccaa.hr, najkasnije do 15. svibnja 2020. godine.
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