REPUBLIKA HRVATSKA
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Dobrinj, 22. rujna 2014. godine
Na temelju članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
10/97,107/07 i 94/13), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN
47/90, 27/93), članka 24. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 74. i
76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 4. i 9. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12,
144/12, 82/13, 159/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 32. i 33.
Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (“Službene novine
Primorsko-goranske županije” broj 35/09, 10/13 i 36/13) općinski načelnik Općine Dobrinj
dana 22. rujna 2014. godine objavljuje
POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Dobrinj za 2015. godinu

1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa
javnih potreba na području obrazovanja, kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstva
Općine Dobrinj u 2015. godini.
2. Pravo podnošenja zahtjeva 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 Dobrinj ili su njihovi projekti i programi od interesa
za Općinu Dobrinj.
3. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine
Dobrinj da najkasnije do 15. listopada 2014. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun
Općine Dobrinj za 2015. godinu.
4. Zahtjev mora sadržavati program rada i aktivnosti te financijski plan za 2015.
godinu. U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode
kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna
Općine Dobrinj.
5. Podnositelj zahtjeva dostavlja popis članova/štićenika, a podnositelj sa sjedištem izvan
područja općine Dobrinj popis članova/štićenika s područja općine Dobrinj.

6. Prednost će imati programi i projekti koji će svojim sadržajem poticati:
afirmaciju svih oblika odgoja, obrazovanja i edukacije na području općine Dobrinj,
afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području općine Dobrinj,
njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija,
podizanje nivoa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
potpora udrugama proizašlih iz Domovinskog rata te potpora humanitarnim, socijalnim i
srodnim organizacijama,
· programi učenja stranih jezika u dodatnim nastavnim ili izvannastavnim programima,
· sufinanciranje autohtonih programa u izvannastavnim aktivnostima,
· programi sportskih klubova i udruga koji će poticati i promicati sport kao i sudjelovanja u
organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama,
· zaštitu spomenika kulture, programe škola i manifestacije u kulturi, razvoj ustanova u
kulturi i promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta općine
Dobrinj.
·
·
·
·
·

7. Sve pristigle programe obraditi će Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.
Prihvaćeni će se programi sufinancirati prema mogućnostima Proračuna Općine Dobrinj u
2015. godini.
Programe javnih potreba u društvenim djelatnostima na prijedlog općinskog načelnika
donosi Općinsko vijeće Općine Dobrinj.
8. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u prijemnoj
pisarnici Općine Dobrinj, Dobrinj 103, kao i na web stranicama Općine Dobrinj:
www.dobrinj.hr s prilozima.
9. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.
10. Zahtjevi se dostavljaju neposredno ili putem pošte na adresu: OPĆINA DOBRINJ,
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj.

Općinski načelnik
Neven Komadina

