
 Na temelju Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Ružić i članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni 

vjesnik Šibensko- kninske županije“, broj 07/21) Načelnik Općine Ružić, dana 26. travnja 2022. 

godine, raspisuje  

JAVNI POZIV 

za predlaganje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Ružić za 2022. godinu 

 

 Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga udruga koje djeluju na 

području Općine Ružić za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija za koje su sredstva 

osigurana u proračunu Općine Ružić za 2022. godinu. 

 

 Prijave se podnose: 

a) u području sporta – financiranje ili sufinanciranje programa/projekata u okviru 

redovne djelatnosti u javnim potrebama u sportu u Općini Ružić za 2022. godinu te za 

organizaciju turnira i sportskih manifestacija – malonogometni turnir povodom Dana 

Općine Ružić,  

b) u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programa/projekata udruga u 

kulturi koji su od interesa za Općinu Ružić, 

c) u području društvenih djelatnosti – financiranje ili sufinanciranje programskih 

djelatnosti udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje 

skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi 

udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i ostalih 

udruga. 

 

Prijedloge programa i projekata mogu podnijeti udruge: 

- koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14,70/17)  

- koje su ispunile obaveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 

Općine Ružić, 

- koje nemaju dugovanja prema proračunu Općine Ružić, 

- koje pri provedbi programa, projekata ili manifestacije rade s korisnicima ili članovima 

udruge i doprinose razvoju civilnog društva na području Općine Ružić. 

 

Prijava na Javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju: 

Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni i to: 

 

1. OBRAZAC 1 – Obrazac za prijavu programa/projekta koji provode udruge na 

području Općine Ružić za 2022. godinu, 

2. OBRAZAC 2 – Obrazac za prijedlog proračuna troškova provedbe 

programskih/projektnih aktivnosti, 

3. OBRAZAC 3 – Izjavu o partnerstvu (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu), 

4. OBRAZAC 4 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

5. OBRAZAC 5 – Izjava o nekažnjavanju 

6. Preslika Rješenja o registraciji udruge sa svim izmjenama i dopunama. 

 

 



Prijedlozi programa/projekata sukladno ovom pozivu dostavljaju se na adresu: 

 

OPĆINA RUŽIĆ 

PUT KROZ GRADAC 25 

22322 RUŽIĆ 

 

uz naznaku „Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija od 

interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić za 2022. 

godinu.“ – Ne otvaraj 

Prijedlozi se šalju preporučenom poštom ili u zatvorenoj omotnici predajom u prostoru 

Općine Ružić zaključno do 26. svibnja 2022. godine. 

 

Valjanim prijedlozima smatrat će se prijedlozi dostavljeni u pisarnicu Općine Ružić do 

15:00 sati 26. svibnja 2022. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem 

zaključno s navedenim datumom. 

 

Prijedlozi koji su nepotpuni i nepravovremeni, prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj 

prijavnici, kao ni prijedlozi podnositelja prijava koji nisu dostavili Općini Ružić cjelovito 

izvješće o programu/projektu za prethodnu godinu neće se razmatrati. 

 

Obavezni obrasci prijava dostupni su na web stranici Općine Ružić, www.opcina-

ruzic.hr 

 

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 022/662-965 ili slanjem upita na adresu 

elektronske pošte procelnik@opcina-ruzic.hr   

 

KLASA: 402-02/22-01/3 

URBROJ: 2182-8-01-22-1 

Gradac, 26 travnja 2022. godine 

 

              OPĆINSKI NAČELNIK 

       

                                                                                            Dalibor Durdov 
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