
Temeljem točke 1. Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

("Županijski glasnik" broj 1/16) i članka 10. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15.) Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni 

razvoj Osječko-baranjske županije objavljuje 

 

 

 

 

J A V N I   P O Z I V 

za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave 

za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu  

na području Osječko-baranjske županije 

 u 2016. godini 
 

 

 

I. Predmet javnog poziva 

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske 

županije za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije u 

nadležnosti jedinica lokalne samouprave. 

 

II. Opći uvjeti za podnošenje prijava  

 

Pravo na podnošenje prijava za potpore imaju jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-

baranjske županije. 

 

Pravo na podnošenje prijava za potpore imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali sredstva 

koja su dobili iz Proračuna Osječko-baranjske županije u prethodnom razdoblju.   

 

III. Namjena za koju se dodjeljuju potpore 

 

Namjena potpore jedinicama lokalne samouprave odnosi se na: 

 

- ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu (što uključuje društvene domove, vatrogasne domove,  

   kuće oproštaja, športske terene, dječja igrališta i drugo) 

 

na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, koje prijavitelji predlažu temeljem ovog Javnog 

poziva.  

 

IV. Kriteriji vrednovanja prijava 

 

U postupku vrednovanja prikupljenih prijava za dodjelu potpora za ulaganja u društvenu i povezanu 

infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini, ocjenjuje se kvaliteta prijave u 

smislu njezine relevantnosti s ciljevima, prioritetima i mjerama Županijske razvojne strategije Osječko-

baranjske županije.  

 

Županijska razvojna strategija promiče ravnomjernu razvijenost svih područja u Osječko-baranjskoj 

županiji, stoga je važno da  investicija za koju se traži potpora pridonosi: 
- planiranju razvoja i podizanje kvalitete života stanovnika na području grada ili općine, 

- unapređenju sanitarno-tehničke infrastrukture, 

- unapređenju, održavanju i opremanju društvene infrastrukture, kulturnog i športskog života, 

- unapređenju infrastrukture protupožarne zaštite i 

- unapređenju izrade pripadajuće pripremne i projektne dokumentacije. 



 

Sukladno navedenome, kriteriji za izračun i raspodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave jesu: 

- proračunski prihod po stanovniku u 2014. godini, 

- ukupna vrijednost investicije, 

- stupanj realizacije investicije, 

- financijski udio jedinice lokalne samouprave u investiciji i 

- ranije odobrene pomoći Osječko-baranjske županije odnosnoj jedinici lokalne samouprave. 

 

V. Financijska sredstva  

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu planirana su financijska sredstva za potpore 

za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije u 2016. 

godini za ovaj Javni poziv u visini od 500.000,00 kn. 

 

VI. Podnošenje prijava 

 

Ovaj Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr. 

Prijave pripremljene u skladu s ovim Javnim pozivom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: 

 

"za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave 

 za ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu na 

 području Osječko-baranjske županije u 2016. godini" 

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj  

Osječko-baranjske županije 

Radićeva 4 

31000 Osijek 

 

Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno do 15. travnja 2016. 

godine. 

Prijave moraju biti na propisanim obrascima koji moraju biti ispunjeni elektronički. 

Obrasce je moguće preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske 

županije, Radićeva 4, 31000 Osijek i na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr. 

Ukoliko prijavitelj ima više prijava, svaku prijavljuje na posebnoj prijavnici. 

 

Sve nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koji nisu dostavljene na propisanom obrascu, 

odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane. 

 

VII. Dokumentacija  

 

Prijavitelj obavezno treba priložiti izjavu da nema dugovanja prema Proračunu Osječko-baranjske 

županije, te da su opravdali odobrena sredstva iz prethodnih razdoblja. 

 

VIII. Odlučivanje o prijavama 

 

Nakon razmatranja i vrednovanja svih podnesenih prijava koje ispunjavaju potrebne uvjete ovoga 

Javnog poziva, Povjerenstvo za odobravanje potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u 

društvenu i povezanu infrastrukturu za 2016. godinu pripremit će prijedlog plana rasporeda sredstava. 

Akt o odobrenju sredstava donijet će Župan na temelju prethodno navedenog prijedloga Povjerenstva. 

Odluka o dodjeli potpora bit će objavljena na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije. 

 

IX. Korištenje odobrenih potpora 

 

S korisnikom potpora zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i 

Županije. 

 

http://www.obz.hr/
http://www.obz.hr/


Korisnik potpore će prilikom potpisivanja ugovora dati i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. 

 

Odobrena sredstva korisnik potpore mora namjenski utrošiti te o tome podnijeti pismeno izvješće 

najkasnije do 30. rujna 2016. godine, a ukoliko se sredstva ne utroše do tada, moraju se vratiti u Proračun 

Osječko-baranjske županije. 

Korisnik potporu može koristiti isključivo za provedbu aktivnosti predviđenih odobrenim projektom. 

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik sredstava u obvezi je nenamjenski 

utrošena sredstva vratiti u Proračun Osječko-baranjske županije.  

Korisnik potpore dužan je odobrena sredstva vratiti u Proračun Osječko-baranjske županije i u slučaju 

odustajanja od prijave za koju su sredstva odobrena. 

 

 

 

KLASA: 302-02/16-01/20 

URBROJ: 2158/1-01-11-4 

 

Osijek, 1. travnja 2016. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


