
Na temelju čl.44 Statuta Općine Muć (Službeni glasnik  03/13 i 05/13), Općinski načelnik Općine Muć 

objavljuje: 

JAVNI POZIV         

ZA SUFINANCIRANJE 

PROGRAMA ZA ZADOVOLJENJE JAVNIH POTREBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKE 

NAOBRAZBE, KULTURE I ŠPORTA, MANIFESTACIJA TE SOCIJALNIH POTREBA U OPĆINI MUĆ, 

KAO I PROGRAMA POTREBA UDRUGA GRAĐANA KOJE DJELUJU NA  PODRUČJU  

OPĆINE MUĆ ZA 2015. GODINU 

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u 

djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, športa, manifestacija, socijalnih potreba te potreba udruga 

građana, koji će se sufinancirati iz proračuna Općine Muć u 2015. godini. 

2. Pravo sudjelovanja po Javnom pozivu imaju udruge, klubovi, pravne i fizičke osobe koje se bave 

djelatnošću iz prethodne točke ovog Javnog poziva čije je sjedište odnosno prebivalište na području 

Općine Muć, ili su njihovi projekti i programi od interesa za Općinu Muć. 

 

3. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:                                                                          

* afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije na području Općine Muć                                                            

* afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području Općine Muć                                                                          

* poticanje kreativnog izričaja mladih i uključivanje osoba mlađih od 18 god. u rad udruga                                               

* ravnomjerni razvitak društvenih djelatnosti na području Općine Muć                                                                               

* njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija                                                                                         

* afirmaciju identiteta i promidžbu Općine Muć u Republici Hrvatskoj i inozemstvu                                                         

* pomoć socijalno potrebnima                                                                                                                                           

* programi poboljšanja materijalnog položaja školstva,kreditiranje učenika i studenata,te ostali programi 

iznad   državnog pedagoškog standarda                                                                                                                                            

* programe sportskih klubova i udruga sa područja Općine Muć                                                                                          

* zaštitu spomenika kulture, programe škola i manifestacija u kulturi,unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih 

vrijednosti te identiteta Općine Muć. 

 

4. Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:                                                                  

* ispunjeni OBRAZAC (obrazac se preuzima u JUO Općine Muć-prijamni ured ili na Web stranici općine)                                                                    

* detaljno obrazložen sadržaj programa:  obrazloženje postojanja potrebe za ponuđenim 

projektom/programom(i na koji način je utvrđena) ;  ciljeve (kratkoročne i dugoročne);  provoditelje 

(osnovne podatke o provoditeljima relevantne za provedbe projekta/programa) ;   podatke o korisnicima 

(dob, spol, relevantne karekteristike, planirani broj korisnika);  vremensku dinamiku provedbe (trajanje, 

početak i kraj, broj planiranih radnih sati tjedno/mjesečno,i mjesto) ;  načine (metode) provedbe;  rezultate 

koji se očekuju po završetku provedbe i na koji će se način vrednovati;  obrazložiti na koji će način 

postignuti rezultati doprinjeti lokalnoj zajednici                                                         

 *financijski plan programa s podatcima o troškovima, izvorima prihoda i očekivanom iznosu 

sufinanciranja     

  *izvješće o realizaciji programa za 2013.god., financijsko izvješće za razdoblje od 01.01 2014 do 

30.06.2014.god. 

 *presliku važećeg  rješenja o upisu u Registar udruga RH,ili promjena u registru ako postoje, te uvjerenje 

o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge                                                                                                                       

*popis članova udruga s adresom prebivališta (fičke osobe dužne su priložiti i preslik osobne iskaznice) 



5. Prijedlozi programa u skladu s ovim Javnim pozivom, dostavljaju se zaključno do 20.listopada 2014. 

godine, osobnom dostavom ili preporučeno na adresu: Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć 

6.Sve udruge i ostali, čiji programi budu usvojeni za financiranje u 2015. godini, dužne su bez posebnog 

poziva podnijeti narativno i financijsko izvješće o utrošku primljenih sredstava u 2014. godinu, s prilozima 

(računi, isplatnice i sl. s dokazom o plaćanju) odmah po realizaciji programa ili najkasnije do 31. siječnja 

2015. godinu, u protivnom se neće isplatiti potpore na teret Proračuna Općine Muć.  

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.Sve dodatne informacije mogu se dobiti 

telefonom na broj 021/ 652 225; 652 237       

 

 

                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                                                         Filip Stupalo 

        


