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Temeljem Plana dodjele potpora školskim ustanovama na području Općine Marijanci za 2020. 
godinu (KLASA: 402-03/20-01/01, URBROJ: 2115/02-01-20-03) od 08. siječnja 2020. godine, 
načelnik Općine Marijanci objavljuje

J A V N I  P O Z I V
za sufinanciranje provedbe aktivnosti školskih

ustanova sa područja Općine Marijanci iz
sredstava Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu

I. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijave za sufinanciranje provedbe aktivnosti područnih 
škola sa područja Općine Marijanci iz sredstava Proračuna Općine Marijanci za 2020. godinu.

Temeljem ovog javnog poziva sufinancirat će se sljedeće aktivnosti kako slijedi:
- uređenje, modernizacija i adaptacija školskih objekata
- troškovi izrade projektne dokumentacije za ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju školskih 
  objekata
- nabava nastavne opreme i inventara

II. Opći uvjeti

Pravo na podnošenje prijave imaju sve područne škole koje djeluju na području Općine Marijanci.

III. Kriterij za vrednovanje

U postupku odobravanja potpora ocjenjuje se značaj podnesene prijave za funkcioniranje područnih
škola na području Općine Marijanci, uzimajući u obzir i nužnost provedbe predloženih aktivnosti za
ostvarivanje obrazovnih standarda.

IV. Financijska sredstva

Za provedbu ovog Javnog poziva raspoloživa su sredstva u iznosu 120.000,00 kuna. Iznos potpore 
po jednom podnositelju prijave ne može biti veći od 100.000,00 kuna.

V. Podnošenje prijave

Ovaj poziv se objavljuje na internetskoj stranici Općine Marijanci: www.marijanci.hr

Prijave pripremljene u skladu sa ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: 
Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci, uz naznaku: "Prijava na Javni poziv za 
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sufinanciranje provedbe aktivnosti školskih ustanova sa područja Općine Marijanci u 2020. godini".

Prijave se mogu podnijeti do 31. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Prijave se podnose na propisanom obrascu. Obrazac prijave kao i obrazac izjave o nepostojanju 
dvostrukog financiranja, preuzimaju se na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije: 
www.marijanci.hr.

Sve nepotpune ili nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom 
obrascu odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.

VI. Dokumentacija

Uz popunjeni obrazac prijave potrebno je priložiti:
- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- ponude, računi, ugovori ili ostala dokumentacija kao dokaz nastanka troškova
  provedbe predloženih aktivnosti

VII. Odlučivanje o prijavi

Nakon što Povjerenstvo za provedbu javnog poziva razmotri i vrednuje sve podnesene prijave koje 
ispunjavaju potrebne uvjete ovog Javnog poziva, akt o odobrenju sredstava na temelju prijedloga 
Povjerenstva donosi općinski načelnik.

Akt o odobrenju sredstava bit će objavljen na internetskim stranicama Općine Marijanci. O 
rasporedu sredstava obavještavaju se svi podnositelji prijava pisanom obaviješću.
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Marijanci, 20. siječanj 2020. godine
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