REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARTIJANEC
Martijanec, 14.kolovoz 2014. godine
Na temelju članka 6. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martijanec (Službeni vjesnik Varaždinske
županije broj 27/10) te ukazane potrebe za financiranjem javnih potreba iz oblasti kulture, znanosti, zdravstva, sporta,
djelatnosti ustanova, udruga građana i društava sa sjedištem na području Općine Martijanec u 2016. godini iz sredstava
proračuna Općine Martijanec, Jedinstveni upravni odjel Općine Martijanec objavljuje slijedeći
POZIV
za predlaganje financiranja javnih potreba
u oblasti društvenih djelatnosti iz Proračuna Općine Martijanec
u 2016. godini
I
U Program financiranja javnih potreba iz oblasti društvenih djelatnosti uvrstit će se djelatnosti iz oblasti kulture, znanosti,
sporta, zdravstva, djelatnosti ustanova, udruga građana i društava, akcija i manifestacija koje se financiraju iz sredstava
proračuna Općine Martijanec a za koje se u skladu sa mogućnostima Proračuna utvrdi da su od interesa Općine Martijanec,
uvrstit će se:
a) Redovna djelatnost ustanova i programi ustanova sukladno važećim pravnim propisima;
b) Programe pojedinih udruga građana i amaterskih društava koja djeluju na području Općine Martijanec;
c) Ostale programe i to:
- redovne djelatnosti, priredbe, izložbe, akcije i manifestacije kulturno – umjetničkog, sportskog, ekološkog
i drugog značaja;
- izvanredne i povremene programe i manifestacije, nove projekte, međunarodnu suradnju i druge
programe.
II
Prijedlog treba obvezno sadržavati:
1) popunjenu Prijavnicu za financiranje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za
2016. godinu – obrazac Prijave može se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili otvoriti na Internet stranicama
Općine Martijanec www.opcina-martijanec.hr
2) detaljan opis i obrazloženje predloženog programa s navođenjem ciljeva i razloga predlaganja, kvantitete i kvalitete
sadržaja, vremena i načina izvođenja, ljudskih i materijalnih pretpostavki ostvarivanja, uloge i mjesta u razvoju
Općine, te izvora financijske potpore i ekonomičnosti troškova.
3) udruge građana obvezne su priložiti i dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija ili Registar udruga (ili
njegovu presliku) ne stariju od tri mjeseca iz koje je vidljiv podatak o odgovornoj osobi za zastupanje udruge.
III
Prijedlozi izrađeni u skladu s ovim pozivom mogu se dostaviti zaključno do 15. rujna 2015. god, Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Martijanec, Varaždinska 64, 42232 Martijanec. Prijedlozi koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima, kao i
prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati niti uvrstiti za financiranje iz Proračuna Općine Martijanec
u 2016. godini.
IV
Dosadašnji korisnici sredstava iz Programa javnih potreba za 2015. godinu obvezni su sukladno Zakonu o proračunu
podnijeti izvješće o ostvarenim aktivnostima u 2015. godini u digitalnom obliku na e-mail: martijanec@opcinamartijanec.hr i papirnatom obliku najkasnije do 30. rujna 2015. godine sa stanjem do dana 30. kolovoza 2015. godine.
Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Martijanec za 2016. godinu donijet će Općinsko vijeće Općine
Martijanec i objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.
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