
Na članka 44. Statuta Općine Sokolovac (“Službeni glasnik Koprivničko - križevačke 

županije” broj 5/13. i 3/18), Općinski načelnik Općine Sokolovac objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG 

DRUŠTVA OPĆINE SOKOLOVAC ZA 2020. GODINU 

 

I. 

Potrebe ostalih organizacija civilnog društva za koje se sredstva osiguravaju iz 

Proračuna Općine Sokolovac (u daljnjem tekstu: Proračun) jesu programi, projekti i 

manifestacije od interesa za Općinu Sokolovac (u daljnjem tekstu: Općina) koji doprinose 

kvaliteti života mještana Općine, a koje Općina Programom organizacija civilnog društva 

Općine Sokolovac za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrdi kao svoje javne potrebe. 

Općina će u Program uvrstiti programe, projekte i manifestacije usmjerene na 

provođenje sljedećih aktivnosti: 

- djelovanje branitelja i stradalnika (branitelji-veterani Domovinskog rata, stradalnici 

Domovinskog rata, ostale djelatnosti iz područja branitelja i stradalnika),  

- jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom i osoba treće životne dobi i 

- zaštita okoliša i prirode, očuvanje baštine i s time povezana pitanja zdravlja i dobrobiti 

ljudi, 

- međumjesna i međugeneracijska suradnja na području Općine. 

 

II. 

 Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju prijedlozi koji svojom kvalitetom 

zadovoljavaju javne potrebe u kulturi te svojom realizacijom obogaćuju kulturnu ponudu 

Općine. 

 Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine čiji su 

ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju potreba građana Općine iz točke I., stavka 2. ovog 

Poziva. 

Sve prijedloge će obraditi Općinsko vijeće, a prihvaćeni će prijedlozi biti uvršteni u 

Program i, putem javnog natječaja, biti financirani prema mogućnostima Proračuna. 

 

III. 

Rok za podnošenje prijedloga je 31. listopad 2019. godine. 

Prijedlozi se podnose na obrascu JPC ispunjenom isključivo računalom, a koji se 

može preuzeti na internetskim stranicama Općine http://www.sokolovac.hr. 

Prijedlozi s nepotpunim podacima, nepopunjenim traženim obrascima kao i prijedlozi 

koji nisu dostavljeni u roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Program.  

 

IV. 

Prijedloge, s naznakom „Prijedlog Programa organizacija civilnog društva za 2020. 

godinu“, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva dostaviti na adresu Općina 

Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac i u digitalnom obliku na adresu 

elektroničke pošte opcina-sokolovac@kc.t-com.hr.  

 

KLASA: 402-01/19-01/01 

URBROJ: 2137/11-19-1 

Sokolovac, 24. rujna 2019.       
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