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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOBOR 
 

KLASA: 007-04/22-01/02 

URBROJ: 2140-20-03-22-25 

Lobor, 20.04.2022. god 
 

Na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), te 

Prijedloga Odluke Povjerenstva za otvaranje prijava, provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 

za ocjenjivanje prijava projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna 

Općine Lobor (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) od 15. travnja 2022. godine, načelnica Općine Lobor 

donosi 

 
ODLUKU 

o raspodjeli potpora po natječaju za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 

2022. godinu iz proračuna Općine Lobor 

 

Sukladno prijedlogu Odluke o raspodjeli potpora po natječaju za prijavu projekata i institucionalnu 

podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor koju je dalo Povjerenstvo raspoređuju 

se potpore iz proračuna Općine Lobor kako slijedi: 

 

I. Za javne potropore u gospodarstvu 
 

1. LOBORSKO EKOLOŠKO DRUŠTVO L.E.D.      2.500,00 kn 

2. HPD PUSTI LOBOR         5.000,00 kn 

3. UDRUGA PČELARA PLETARA        4.000,00 kn 

4. UDRUGA VINARA I VINOGRADARA – KLIET      5.000,00 kn 

5. UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA EGON      1.000,00 kn 

 

II. Za javne potpore u sportu 
 

1. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO PASTRVA    13.000,00 kn 

2. NOGOMETNI KLUB LOBOR     100.000,00 kn 

3. LOBORSKE MAŽORETKINJE        10.000,00 kn 

 

III. Za javne potpore u kulturi 
 

1. KUD LOBOR         40.000,00 kn 

2. UDRUGA ČRNI TOMAŠI        20.000,00 kn 

3. VITEŠKO DRUŠTVO SVETOG KRIŽA        8.000,00 kn 

4. KTD LOBORFEST        20.000,00 kn 

5. ZAGORJE MOJE         18.000,00 kn 

 

IV. Javne potpore u brizi o mladima i djeci, osobama s invaliditetom i osobama treće 

životne dobi 
 

1. UDRUGA KUĆNA POMOĆ       10.000,00 kn 

2. UDRUGA SVETA ANA        25.000,00 kn 

3. UDRUGA UMIROVLJENIKA ZLATAR        1.500,00 kn 
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4. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KZŽ       1.000,00 kn 

5. DRUŠTVO OSOBA OŠTEĆENA SLUHA KRAPINA      1.000,00 kn 

 

V. Javne potpore udrugama za razvoj civilnog društva 

 

1. UDRUGA ŽENA LOBOR          4.000,00 kn 

 

Obrazloženje 
Dana 18.02.2022. godine objavljen je Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama 

za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor, sa rokom dostave prijava 21.03.2022. godine. Natječaj je 

objavljen na službenim stranicama Općine Lobor www.lobor.hr, Povjerenstvo za otvaranje prijava, 

provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava projekata i institucionalnu 

podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor sastalo se dana 15.04.2022. godine i dalo 

je načelnici prijedlog Odluke o raspodjeli potpora po natječaju za prijavu projekata i institucionalnu 

podršku udrugama za 2022. godinu iz proračuna Općine Lobor. 

Prema utvrđenim kriterijima iz članka 18. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na 

području Općine Lobor, Povjerenstvo je prilikom provjere prijava pristiglih na natječaj utvrdilo da je 

pristiglo 20 prijava.  

Odlučivanjem o raspoređivanju sredstava po područjima za koja je raspisan natječaj Povjerenstvo se 

vodilo odredbama članka 23. Pravilnika .temeljem utvrđenih potreba i dostavljene dokumentacije 

Povjerenstvo je donijelo prijedlog odluke o raspodjeli sredstava: 

 

• Prema potrebama iskazanim u prijavama u području javnih potpora u gospodarstvu prijavitelji su 

zatražili potpore u ukupnom iznosu od 44.500,00 kn, a raspoređen je iznos od 17.500,00 kuna. 
 

• Prema potrebama iskazanim u prijavama u području javnih potpora u sportu prijavitelji su zatražili 

potpore u ukupnom iznosu od 296.200,00 kn, a raspoređen je iznos od 123.000,00 kn. 

 

• Prema potrebama iskazanim u prijavama u području javnih potpore u kulturi prijavitelji su zatražili 

potpore u ukupnom iznosu od 278.925,00 kn, a raspoređen je iznos od 106.000,00 kn. 

 

• Prijava koje zadovoljavaju uvijete iz područja javne potpore za brigu o djeci i mladima, osobe s 

invaliditetom i osobe treće životne dobi, prijavitelji su zatražili potpore u ukupnom iznosu od 

67.900,00 kn, a raspoređen je iznos od 38.500,00 kn. 

 

• Prema potrebama iskazanim u prijavama u području javne potpore udrugama civilnog društva 

prijavitelji su zatražili potpore u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn, a raspoređen je iznos od 4.000,00 

kn. 

Temeljem navedenog prijedloga Odluke načelnica je donijela Odluku o raspodjeli sredstava u 

dispozitivu. 

 

Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućuje se pravo na 

prigovor sukladno članku 26. Pravilnika. 

 

NAČELNICA 

OPĆINE LOBOR 

Ljubica Jembrih 
 

 

DOSTAVITI: 

1. službena stranica Općine Lobor www.lobor.hr  

2. Pismohrana, ovdje 

http://www.lobor.hr/

