JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI
I ZDRAVSTVA, KULTURE, SPORTA, TE ZA RAD POSEBNO OSJETLJIVIH
SKUPINA /POTPORE MALE VRIJEDNOSTI/
Na temelju članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj: 30/09, 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13, 3/13 – ispravak i
08/14 –pročišćeni tekst i članka 2., stavka 1., alineja 8., Pravilnika o financiranju javnih
potreba Općine Lovran („Službene novine Općine Lovran“ br. 4/2016), općinski načelnik
Općine Lovran raspisuje
JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA
U PODRUČJU OBRAZOVANJA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA, KULTURE,
SPORTA, TE ZA RAD POSEBNO OSJETLJIVIH SKUPINA

1. Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava za
zadovoljavanje javnih potreba u području obrazovanja, socijalne skrbi, kulture, sporta,
zdravstva te za rad posebno osjetljivih skupina društva.
2. Javni poziv raspisuje se programe u okviru raspoloživih financijskih sredstava
Proračuna kako slijedi:

1. Program: Javne potrebe u području odgoja i obrazovanja
raspoloživa financijska sredstva: 1.000,00 kn
2. Program: Javne potrebe u području socijalne skrbi i zdravstva
raspoloživa financijska sredstva: 17.000,00 kn
3. Program: Javne potrebe u području kulture
raspoloživa financijska sredstva: 8.000,00 kn
4. Program: Javne potrebe u području sporta
raspoloživa financijska sredstva: 6.000,00 kn
5. Program: Javne potrebe aktivnostima udruga koje se bave zaštitom i
promicanjem prava posebno osjetljivih skupina društva te za rad udruga od
posebnog značaja za Općinu Lovran
raspoloživa financijska sredstva: 5.000,00 kn.

3. Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se ocjenjivati prednost prijavljenog
projekta/programa jesu:
- Usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Lovran,
- Broj korisnika programa, među kojima broj uključenih volontera i mladih,
- Suradnja s drugim udrugama,
- Osigurana sredstva iz drugih izvora za provedbu projekata/aktivnosti.

4. Na javnih poziv mogu se prijaviti udruge te pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište
odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj i koje su upisane u Registar udruga,
odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija.
5. Neće se razmatrati prijave podnositelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini
Lovran i koji nisu dostavili cjelovito izvješće o dodijeljenim i utrošenim sredstvima od
strane Općine Lovran za prethodna razdoblja financiranja projekata / programa.
6. Odluku o financiranju pristiglih zahtjeva na javni poziv donosi pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Lovran.
7. S korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva Općina će zaključiti ugovor o
donaciji/pomoći s time da pojedinačni iznos donacije ne može iznositi više od
5.000,00 kn.
8. Ugovor o donaciji / pomoći s korisnicima financijskih sredstava zaključuje općinski
načelnik.
9. Javni poziv bit će otvoren do kraja 2016. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih
proračunskih sredstava za pojedinu namjenu.
10. Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu: OPĆINA LOVRAN, Šetalište
maršala Tita 41, 51415 Lovran, s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA
JAVNE POTREBE ZA 2016.“ ili se predaju u pisarnicu Općine Lovran, Šet. m. Tita
41, Lovran, na obrascu (http://www.opcinalovran.hr/OBRASCI/obrazac-potporemalih-vrijednosti.doc), koji je sastavni dio ovog javnog poziva i koji mora biti točno
i u cijelosti popunjen i ovjeren.
11. Obvezni obrazac dostupan je na web stranici Općine Lovran „www.opcinalovran.hr“
kao i u pisarnici Općine Lovran, Šetalište m. Tita 41, 51415 Lovran.
12. Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lovran.
Općinski načelnik:
Alan Sanković, dipl.oecc., ing.

