
 

Na temelju članka 18 i 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje 
provode udruge na području Općine Popovac  („Službeni glasnik Općine Popovac“ br.  05/15), 
zapisnika Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja KLASA: 021-04/18-01/01, URBROJ: 2100/08-
01/18-01, od 07. ožujka 2018.g., načelnik Općine Popovac  donosi: 

 

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA 

NA PODRUČJU OPĆINE POPOVAC 

ZA 2018. GODINU 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na: 
● Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu  Općine Popovac  za 
2018.godinu, 
● Javni natječaj za financiranje godišnjeg programa udruga u iz područja kulture, tehničke kulture, 
kulturnih manifestacija, humanitarne djelatnosti, te drugim područjima od interesa za opće dobro 
Općine Popovac za 2018.godinu. 
Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ovoga članka kojima je odobrenofinanciranje iz 
proračuna Općine Popovac za 2018.godinu kao i podaci o visini dodijeljenefinancijske potpore, 
navedeni su u Tablici 1. i 2. koje čine sastavni dio ove Odluke. 
Udruge iz Tablice 1. i 2. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa/projekta, 
dužne su sklopiti Ugovor o financijskoj potpori s Općinom Popovac, kojim de seurediti međusobna 
prava i obveze.  

Članak 2. 
Ova Odluka objaviti de se na web stranici Općine Popovac: www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine 
Popovac. 
Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na službenimstranicama 
Općine Popovac i od dana objave počinje te rok za prigovor u skladu sa Uputom opravnom lijeku ove 
Odluke. 
 Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ove Odluke udruga koja je nezadovoljna Odlukom o dodjeli financijskih sredstavamože 
podnijeti pisani prigovor sukladno članku 23. i 27. Pravilnika o financiranju javnih od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području Općine Popovac. 
Prigovor se podnosi  Općinskom načelniku putem Povjerenstva u roku od 8 dana od dana objave ove 
Odluke. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik. Odluka Općinskog načelnika poprigovoru je konačna. 
 

KLASA: 008-01/18-01/01 

URBROJ: 2100/08-02/18-04 

Popovac, 13. ožujka 2018.                                                                               Načelnik Općine Popovac 

                                Zoran Kontak 

Dostaviti: 

1.Sudionicima Javnog natječaja – svima (objavom na web stranici www.popovac.hr ) 

2. Pismohrana, ovdje.  

 

 

http://www.popovac.hr/


Sport – odobreni iznos 

1. NK „HAJDUK“  -130.000,00 kuna (bodova 25) 

2. NK „BELJE“ – 92.000,00 kuna (bodova 24) 

3. NK „ DAVOR“ – 46.000,00 kuna(bodova 23) 

4. SRRU „ŠTUKA“ – 7.000,00 kuna (bodova 22) 

5. ŠRU „BELJE“ – 5.000,00 kuna (bodova 21) 

Udruge u iz područja kulture, tehničke kulture, kulturnih manifestacija, humanitarne djelatnosti, te 

drugim područjima od interesa za opće dobro – odobreni iznos 

1. Udruga „Maska“ – 13.000,00 kuna(bodova 25) 

2. Konjički klub „Baranjsko biserje“ – 11.000,00 kuna(bodova 25) 

3. Udruga umirovljenika – 7.000,00 kuna (bodova 24) 

4. Udruga „Svjetlo nade“ – 4.000,00 kuna (bodova 23) 

5. Policijska udruga branitelja Baranje – 3.000,00 kuna (bodova 22) 

6. Zajednica povratnika Hrvatske – Podružnica  OBŽ – 3.000,00 kuna (bodova 22) 

7. BK Osijek 2010 – 2.000,00 kuna (bodova 20) 

8. Udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata Baranje – 1.000,00 kuna (bodova 20) 

 

 

 

 

 


