
Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 19/13- 
pročišćeni tekst), članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14 i 26/14) te Odluke 
općinskog načelnika od 9. listopada 2014.g. objavljuje se 
 
 
 

J A V N I    N  A  T  J  E  Č  A  J 
 

za sufinanciranje javnih potreba za djelatnost udruga i programa 
od interesa za Općinu Čavle u 2015. godini 

 
 
 
1. Predmet ovog natječaja je prikupljanje projekata i programa za zadovoljenje javnih potreba za 
djelatnosti udruga iz socijalne skrbi i  zdravstva, kulturi, tehničkoj kulturi, športu,  predškolskom odgoju, 
naobrazbi i obrazovanju, koji  programi su od interesa za Općinu Čavle u 2015. godinu. 
 
 
2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve udruge, klubovi, fizičke i pravne osobe sa sjedištem 
na području Općine Čavle, čije su djelatnosti navedene u točki 1. ovog Natječaja, a programi su od 
interesa za Općinu Čavle. 
 
 
3. Prilikom odabira, prednost će se dati onim projektima i programima koji svojim sadržajima 
potiču: 
 

- afirmaciju kulturnog identiteta Općine Čavle, 
- afirmaciju sportskog identiteta Općine  Čavle, 
- afirmaciju aktivnosti osoba  treće životne dobi, 
- angažiranje osoba mlađih od 18 godina, 
- poboljšanje uvjeta skrbi o djeci predškolske dobi, 
- ostvarenje  iznad  zdravstvenog državnog standarda, 
- očuvanje okoliša. 
 
 

4. Natječajna dokumentacija podnosi se na obrascima i mora obuhvaćati redom: 
 

- ovjeren i potpisan Obrazac - osnovni podaci, 
- ovjeren i potpisan Obrazac - podaci o programu, 
- dokaz o registraciji pravne osobe – preslika važećeg Rješenja o upisu u sudski 

registar, 
- financijsko izviješće za 2013.g., 
- izviješće o obavljenim aktivnostima u 2014.g., 
- financijski plan za 2015.g. 

 
Svaki program mora biti podnesen na zasebnom prijavnom obrascu sa svom pripadajućom 
dokumentacijom uz svaku prijavu. 

 
Dostava Prijave na predmetni Natječaj na način da za njezinu izradu nisu korišteni propisani 
Obrasci te Prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija smatrat će se nepoštivanjem 
propisanih uvijeta te se takve zamolbe neće uzeti u razmatranje. 
 
Obrasci za prijavu, mogu se preuzeti u Upravnom odjelu Općine Čavle, Čavle 206 ili na web stranici 
Općine Čavle (www.cavle.hr).  
 
 
5. Zahtjev se podnosi neposredno (osobno) ili poštom na adresu: Općina Čavle, Čavle 206,  sa 
naznakom «Za javne potrebe-ne otvaraj» zaključno do 31. listopada 2014.g. 
 

http://www.cavle.hr/


Općinski načelnik izvršit će odabir projekata i programa, koji će se financirati iz Proračuna Općine 
Čavle za 2015.g. 
 
Neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba za 2015. godinu prijave koje nisu 
dostavljene u propisanom roku. 
 
 
6. Nakon donošenja Proračuna Općine Čavle za 2015.g., podnositelji zahtjeva biti će pismeno 
obaviješteni o rezultatu Natječaja. S podnositeljima zahtjeva, čiji će se projekti i programi financirati iz 
Proračuna Općine Čavle za 2015.g., zaključit će se ugovori o uvjetima korištenja sredstava i 
izvješćivanja o provedbi projekta.  
 
 
 

 
      OPĆINSKI NAČELNIK 

 
      ___________________ 

      Željko Lambaša 


