REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAĐAVICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-08/15-01/16
URBROJ: 2189/07-02-15-2
Čađavica, 31. ožujka 2015.
Na temelju članka 41. Statuta Općine Čađavica ( Službeni glasnik broj 2/13 i 7/14. )
Općinski načelnik Općine Čađavica objavljuje

JAVNI POZIV
UDRUGAMA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ
PRORAČUNA OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2015. GODINU

I.
Pozivaju se udruge iz područja športa, kulture, tehničke kulture, socijalne skrbi,
udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i druge udruge s
područja Općine, kao i zajednice udruga, koje imaju pripremljene programe za koje očekuju
sufinanciranje iz Proračuna Općine Čađavica za 2015. godinu da prijave svoje programe za
sufinanciranje iz proračuna Općine Čađavica za 2015. godinu.
II.
Ukupno planirana sredstva iznose 257.500,00 kuna.
Programi se prijavljuju na prijavnici koja je sastavni dio ovog javnog poziva.
Prijavu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim podacima koji se traže.
Svaka prijava mora biti ovjerena i potpisana od odgovorne osobe.
Uz prijavu je potrebno priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje ozbiljnost
namjere realizacije pripremljenih programa kao i postojanje opravdanosti da se program
sufinancira iz proračuna Općine Čađavica.

III.
Prijave se dostavljaju na adresu Općine Čađavica, Kolodvorska 2, 33523 Čađavica u
zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVA ZA FINANCIRANJE UDRUGA ZA 2015. –
NE OTVARATI“ najkasnije do 30. travnja 2015. godine.
Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene prijave, kao i prijave bez odgovarajućih
priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja programa neće se uzimati u razmatranje
prilikom odabira programa.

IV.
Izbor programa koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Čađavica za 2015. godinu,
kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će Općinski
načelnik.
Odluka iz prethodnog stavka će se objaviti na internetskoj stranici Općine Čađavica
www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

V.
Kriteriji za izbor programa su sljedeći:
1. Značaj programa za razvoj djelatnosti iz područja djelovanja udruge na području Općine;
2. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja (vlastita sredstva, županijski proračun,
državni proračun, fondovi…);
3. Sudjelovanje mladih u programu;
4. Poštivanje preuzetih obveza u realizaciji dosadašnjih projekata ;
5. Poštivanje pravodobnog izvještavanja o realizaciji ranije provedenih programa i
izvještavanja o utrošku proračunskih sredstava;
6. Broj članova udruge s prebivalištem na području Općine.
7. Prednost imaju programi čiji su rezultati u protekloj godini pokazali posebnu vrijednost.

VI.
Ovaj javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Čađavica
www.opcina-cadjavica.hr i na oglasnoj ploči Općine Čađavica.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mirko Rončević, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ČAĐAVICA

PRIJAVNICA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA
UDRUGA ZA 2015. GODINU

Predlagatelj programa/korisnik sredstava:

Adresa

Telefon
Žiro-račun
(IBAN)

MB

OIB
Naziv matičnog
registra
Broj iz matičnog
registra
Broj iz registra
neprofitnih
organizacija
Odgovorna osoba
za zastupanje
(ime, prezime,
telefon)
Kontakt osoba
(ime, prezime,
telefon)

1. Područje djelovanja udruge / Šifra djelatnosti:

2. Podaci o članovima udruge:
Broj članova udruge
Iznos godišnje članarine po članu
Datum održavanja posljednje skupštine (priložiti zapisnik)

3. Programska djelatnost u 2015. godini (plan rada):
3.1. Sažetak programa (u kratkom sažetku opišite program/projekt koji kandidirate ili
više njih, ako je više njih, označite ih rednim brojevima)

3.1.1. Aktivnosti i ciljevi koji se žele ostvariti realizacijom programa (za
svaki program/projekt naveden pod točkom 5.1. treba navesti aktivnosti i
njihove ciljeve koji se odnose na taj program/projekt)

Konkretne aktivnosti:

Ciljevi:

3.2. Očekivani učinci programa (za svaki program posebno/zašto taj program, što se
postiže njegovim ostvarenjem, zašto je taj program dobar):
Naziv programa:

3.3. Financijski plan Udruge za 2015. godinu:

3.3.1. Podaci o planiranom financiranju Udruge za 2015. godinu:

- ukupni prihodi planiraju se u iznosu od_____________________kn
a)
b)
c)
d)

novčana sredstva od Općine Čađavica:
novčana sredstva od sponzora:
novčana sredstva od članova:
novčana sredstva od drugih izvora (ako ih ima):

__________kn
__________kn
__________kn
__________kn

- ukupni rashodi u 2015. godini planiraju se u visini prihoda, a njihov raspored bio bi
slijedeći:
Vrsta rashoda:

U ____________, ________, 2015.

Iznos u kn:

MP

Odgovorna osoba:
________________

