
REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOBOR 

Lobor, Trg Svete Ane 26 

 

Klasa:   007-04/16-01/01 

Ur.broj: 2211/05-16-16 

Lobor,             29.04.2016. 
 

 

 

Povjerenstvo za otvaranje prijava, provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za 

ocjenjivanje prijava projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2016. godinu iz proračuna 

Općine Lobor utvrdilo je dana 23. travnja 2016. godine  

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

 

Temeljem članka  uvida u natječajnu dokumentaciju i bodovanja prijava pristiglih na natječaj, 

Povjerenstvo predlaže raspoređivanje potpora iz proračuna općine Lobor kako slijedi. 

 

I. Za javne potpore u sportu: 

1. Sportsko društvo Lobor (43 boda)   85.000,00 kn 

2. AMK Off road Lobor (26 bodova)     5.000,00 kn 

3. Športsko ribolovno društvo Pastrva (25 bodova)   5.000,00 kn 

4. Športsko društvo Vihor (10 bodova)     3.000,00 kn 

5. Street Workout Lobor (2 boda)             0,00 kn 

 

II. Za javne potpore u kulturi  

1. Kulturno umjetničko društvo Lobor (51 bod)  45.000,00 kn 

2. Kulturno turističko društvo Loborfest (33 boda) 10.000,00 kn 

3. Viteško društvo Svetog križa (25 bodova)  15.000,00 kn 

 

III. Za javne potrebe za brigu o djeci i mladima, 

osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi 

1. Udruga Sveta Ana (36 bodova)    18.000,00 kn 

2. Udruga Kućna pomoć  (9 bodova)   72.000,00 kn 

 

IV. Za javne potpore udrugama za razvoj civilnog 

društva i mjesnu samoupravu  

1. Udruga vinara i vinogradara Kliet (25 bodova)   5.500,00 kn 

2. Udruga žena Lobor (21 bod)     5.000,00 kn 

3. Udruga pčelara Pletara (17 bodova)    3.500,00 kn  

 

 

Obrazloženje 

 

Prema utvrđenim kriterijima iz Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na 

području općine Lobor Povjerenstvo je prilikom provjere prijava pristiglih na natječaj utvrdilo 

da je pristiglo 16 prijava od kojih 3 nisu ocjenjivane zbog neispunjavanja propisanih uvjeta 



natječaja i to prijave: Udruge umirovljenika Zlatar, Udruge slijepih Krapinsko-zagorske 

županije (prema članku 2. Pravilnika udruga mora imati sjedište na području općine Lobor), te 

Puhački orkestar DVD-a Lobor (zbog nepotpune dokumentacije). 

 

Odlučivanjem o raspoređivanju sredstava po područjima za koja su raspisani natječaji 

Povjerenstvo se vodilo odredbama članka 23. Pravilnika te utvrdilo da u području javnih 

potreba u sportu projekt Udruge Street Workout Lobor zbog malog broja bodova i nepostojanja 

prikupljanja članarine od članova udruge, te drugih izvora financiranja za projekt koji je 

prijavljen na natječaj, kao i nedostatnosti informacija o radu udruge od njezina osnivanja do 

raspisivanja natječaja, nije prihvatljiv za financiranje iz proračuna općine Lobor, a za ostale 

udruge u ovom području raspoređen je iznos od 98.000,00 kn, dok je iznos zatraženih sredstava 

iznosio po projektima/programima 101.900,00 kn. 

 

U području za javne potpore u kulturi Povjerenstvo je donijelo odluku temeljem bodovne liste, 

s time da je iznimka učinjena kod KTD Loborfest koje je unatoč većem broju bodova dobilo 

manje sredstava iz razloga što troškove infrastrukture (šatora i dr.) za održavanje festivala koji 

je prijavljen kao projekt snosi direktno općina Lobor iz proračuna temeljem javnog natječaja za 

održavanje manifestacije, pa je stoga umanjen iznos potpore i iznosi 10.000,00 kn. U ovom 

području udruge su prijavile 108.473,00 kn, a raspoređeno je 70.000,00 kn koliko je predviđeno 

u proračunu općine Lobor. 

 

Za javne potrebe za brigu o djeci i mladima, osobe s invaliditetom i osobe treće životne dobi u 

proračunu općine Lobor predviđena su sredstva u iznosu od 90.000,00 kn od čega se temeljem 

Ugovora s Udrugom Kućna pomoć, za brigu o osobama treće životne dobi izdvaja godišnje 

72.000,00 kn, te projekt Udruge Kućna pomoć prijavljen na natječaj nakon bodovanja nije 

dodatno uvršten u raspodjelu sredstava. U ovom području udruge su zatražile potpore u iznosu 

135.684,00 kn. 

 

Za javne potpore udrugama civilnog društva i mjesnu samoupravu zatražene su potpore u 

ukupnom iznosu od 14.500,00 kn iz proračuna općine Lobor, a sredstva su raspoređena na tri 

udruge koje su podnijele prijave u iznosu 14.000,00 kn. 

 

Temeljem utvrđenih potreba i dostavljene dokumentacije Povjerenstvo je donijelo prijedlog 

odluke o raspodjeli sredstava kako je navedeno i predlaže općinskom načelniku provođenje iste 

te zaključivanje ugovora sa korisnicima proračunskih sredstava i obavještavanje prijavitelja 

koji nisu zadovoljili uvjete natječaja. 

    

 

 

 

 

Predsjednik Povjerenstva 

 

Dragutin Labaš, v.r. 

  


