
Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), (u daljnjem tekstu: 
Uredba) ) i članka  49. Statuta Općine Jasenice  („Glasnik Općine Jasenice 1/13), Općinski 
načelnik objavljuje  

 

Javni poziv  
za financiranje javnih potreba u 2017. godini 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijava - programa i projekata - za 
(su)financiranje javnih potreba u 2017. godini. 

CILJEVI NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA 

Cilj ovog Javnog poziva je uključivanje čim većeg broja građana u društveno važna 
događanja sa svrhom stvaranja društvene kohezije i unapređenja kvalitete života. 

Prioriteti za dodjelu sredstava: 

Prioritetno područje 1. | Socijalna skrb: Humanitarno-socijalni rad 

• organizacija i provođenje humanitarno-socijalnih aktivnosti, 
• rad na području suzbijanja širenja bolesti ovisnosti kod djece i mladih te na području 

prevencije i resocijalizacije, odnosno psihosocijalne rehabilitacije ovisnika, 
• rad sa socijalno ugroženim osobama, 
• pružanje psihosocijalne i fizičke  podrške te rad s oboljelim osobama, osobama sa 

invaliditetom i njihovim obiteljima, 
• briga za osobe treće životne dobi, 
• podržavanje aktivnosti članova udruga proizašlih iz Domovinskog rata, 
• zaštita i promocija ljudskih prava. 

Prioritetno područje 2. | Razvoj sporta i rekreacije 

• poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži, 
• osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja te opće i posebne zdravstvene 

zaštite sportaša, 
• sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u 

funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te podizanja psihofizičke sposobnosti građana,  
• tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja, 
• vođenje i organizacija sportskih natjecanja, 
• nagrađivanja i nastupi sportaša, 
• stručni rad u sportu te obrazovna i informacijska djelatnost u sportu. 

Prioritetno područje 3. | Promicanje kulture 

• očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), 
narodne nošnje i običaja, 

• znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa, 



• provođenje i organizacija raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog 
stvaralaštva i izričaja, 

• organizacija i sudjelovanje na kulturno-umjetničkim i zabavnim manifestacijama, 
• novi medij i kultura mladih. 

KRITERIJ I PRIORITETI TEMELJEM KOJIH ĆE SE UTVRĐIVATI 
PRIJAVLJENOG PROJEKTA/PROGRAMA SU: 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju neku od 
djelatnosti ovog Javnog poziva: udruge, klubovi, društva, ustanove i organizacije, a koje 
imaju sjedište na području Općine Jasenice te ostali registrirani na području Republike 
Hrvatske ukoliko imaju članove s prebivalištem na području Općine Jasenice. 

Prispjeli programi sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Općine Jasenice i u 
odgovarajući program javnih potreba Općine Jasenice za 2017. godinu. 

Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Općine Jasenice za 2017. godinu ostvare ispod 
planiranih, sredstva namijenjena za sufinanciranje programa/projekata razmjerno će se 
umanjiti. 

Svim odobrenim programima/projektima sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun 
udruge prema dinamici izvedbe programa/projekta, a u skladu s raspoloživim sredstvima 
Općine Jasenice. 

Za isplatu sredstava iz proračuna, udruge su dužne dostaviti Zahtjev te priložiti dokaze iz 
kojih je razvidna namjena trošenja. 

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

• obrazac opisa programa 
• obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja. 

Udruge građana dužne su priložiti: 

• presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar 
neprofitnih organizacija, 

Navedeni obrasci mogu se preuzeti s Internet stranica Općine Jasenice ili osobno u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenice. 

Svaki  prijavljeni program treba imati zasebnu pristupnicu i ostalu dokumentaciju. 

Prijedlozi programa, pripremljeni sukladno s ovim Javnim pozivom, dostavljaju se 
zaključno do 20 ožujka 2017. godine na adresu: Općina Jasenice, Ulica Petra Zoranića 
61, 23 243 Jasenice s naznakom: Prijedlog programa/projekta javnih potreba ili osobno 
u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice. 

Prijedlozi programa/projekta koji se ne dostave u natječajnom roku te uz koje nije dostavljena 
tražena dokumentacija, odnosno koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima neće se 
razmatrati. 



Rezultati  Javnog poziva bit će objavljeni na Internet stranicama Općine Jasenice. 

Sve dodatne informacije i odgovore na upite možete dobiti telefonom na 023/ 655 011 ili e-
mailom na opcina-jasenice@zd.t-com.hr 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Martin Baričević 
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