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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj
33/01, 60/01, 129/05, 190/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst I
137/15 I 123/17), članka 9. Odluke o utvrđivanju kriterija , mjerila i postupaka za obavljanje
financiranja udruga iz  proračuna Općine Marijanci  (“Službeni  glasnik”  Općine Marijanci
broj 13/2018), Načelnik Općine Marijanci objavljuje:

JAVNI POZIV
za dodjelu  jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine

Marijanci u 2019. godini

1. Općina Marijanci poziva udruge civilnog društva sa područja Općine Marijanci, da se 
prijave na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna 
Općine Marijanci za 2019. godinu.

2. Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2019. za:

- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje manifestacija, susreta, 
natjecanja, priredbi i drugih događaja;

Iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je:

 za programe iz područja športa: najmanji iznos 1.00,00 kuna, najveći iznos 
5.000,00 kuna

 za programe iz područja kulture i društvenih djelatnosti: najmanji iznos 1.00,00 
kuna, najveći iznos 15.000,00 kuna

3. Javni poziv otvoren je 30 dana od objave istog.

4. Na Javni poziv mogu se prijaviti podnositelji koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
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- upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
- korisnici prijavljene aktivnosti su mještani Općine Marijanci;
- aktivnost se provodi na području i za promociju Općine Marijanci;
- registrirane su kao udruge, zaklade, socijalne zadruge i druge pravne osobe čija

temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 svojim statutom se opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su 

predmet financiranja sukladno ovom Javnom pozivu i kojima promiču uvjerenja i
ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom; 

- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i 
proračunu Općine;

- da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja aktivnosti ne vodi kazneni
postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela iz članka 48. 
stavka 2. alinejom d) Uredbe;

- u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore od strane Općine 
Marijanci za istu svrhu.

5. Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanom prijavnom obrascu, koji je 
dostupan na mrežnim stranicama Općine Marijanci – www.marijanci.hr

7. Obrazac prijave programa potrebno je ispuniti na računalu. Po jednom prijavitelju je 
moguće prijaviti do 5 programa čija je provedba planirana u 2019. godini, a sukladno ovom
Javnom pozivu.

8. Prijavni obrazac treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno 
(predaja u Jedinstveni upravni odjel Općine Marijanci) u jednom primjerku uz napomenu 
(„ne otvaraj – Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 
Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu) na slijedeću adresu:

Općina Marijanci
Kralja Zvonimira 2

Marijanci
31555 Marijanci

9. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, dostava, procjena 
prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli 
financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom
detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za dodjelu jednokratnih 
financijskih potpora udrugama iz Proračuna Općine Marijanci za 2019. godinu.

10. Razmatrat će se samo programi, projekti i aktivnosti koji su pravodobno prijavljeni, te 
koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

11. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti telefonom, elektroničkim 
putem ili osobnim kontaktom:

KLASA:402-03/19-01/01
URBROJ: 2115/02-01-19-31
Marijanci, 28. ožujak 2019. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ   


