
 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), i Zapisnika 
Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja, KLASA: 007-02/23-01/02, URBROJ: 2158-32-02-23-03 od 
21. veljače 2023. godine i Prijedloga dodjele financijskih sredstava za financiranje projekata  za 
zadovoljavanje javnih potreba Općine Popovac u području obrazovanja, kulture, sporta, rekreacije, 
socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba od interesa za Općinu Popovac koje provode udruge u 2023. 
godinu., , KLASA: 007-02/23-01/02, URBROJ: 2158-32-02-23-04 od 21. veljače 2023. godine, načelnik 
Općine Popovac donosi: 
 
 

ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKH SREDSTAVA UDRUGAMA 
KOJE PROVODE JAVNE POTREBE NA PODRUČJU  

OPĆINE POPOVAC ZA 2023. GODINU 
 

Članak 1. 
 Ovom se odlukom utvrđuju maksimalni iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se 
javile na Javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava programima-projektima udruga u području 
obrazovanja, kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i ostalih društvenih potreba za 2023. godinu. 
Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ovoga članka kojima je odobreno financiranje iz 
proračuna Općine Popovac za 2023. godinu kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni 
su u Tablici 1, 2, i 3 koje čine sastavni dio ove Odluke. 
Udruge iz Tablice 1,2, i 3 kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa/projekta, dužne 
su sklopiti ugovor o financijskoj potpori s Općinom Popovac kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 
 

Članak 2.  
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Popovac: www.popovac.hr i oglasnoj ploči Općine 
Popovac. 
Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na službenim stranicama 
Općine Popovac i od dana objave počinje rok u skladu s Uputom o pravnom lijeku ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
Uputa o pravnim lijeku: 
Protiv ove Odluke udruga koja je nezadovoljna Odlukom o dodjeli financijskih sredstava može podnijeti 
pisani prigovor sukladno članku 23. i 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba 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 po prigovoru je konačna. 
 
KLASA: 007-02/23-01/02 
URBROJ: 2158-32-02-22-05 
Popovac, 21. veljače 2023. 
         Općinski načelnik  
                   Zoran Kontak, dipl.oec. 
Dostaviti:  
1. Sudionicima Javnog natječaja – svima 
    (objavom na web stranici www.popovac.hr) 
2. Pismohrana, ovdje. 



 
 
Tablica 1: područje sporta: 

R.B. Udruga  Naziv projekta Iznos financiranja  
u eurima 

1. NK „Hajduk“ Promocija sporta - nogometa 33.000,00 
2. NK „Belje“ Promocija sporta -  nogometa 19.400,00 
3.  NK „Davor“ Natjecanje u baranjskoj ligi 6.700,00 
4. SRRU „Štuka“ Sportski ribolov - natjecanja 1.400,00 
5. ŠRU „Belje“ Takmičenje, organiziranje i 

promicanje sportskog i rekreativnog 
ribolova te održavanje objekata 
udruge 

1.000,00 

6. NK Belje veterani Sportska rekreacija, promicanje 
važnosti sportske rekreacije kroz sve 
životne dobi te promicanje nogometa 
kao sport 

500,00 

7. Udruga za promociju 
sporta i zdravog načina 
života – Sportalo. 

Promocija sporta na području 
Općine Popovac 

0,00 

  Ukupno 62.000,00 
 
   
Tablica 2: područje kulture: 

R.B. Udruga  Naziv projekta Iznos financiranja u 
eurima 

1. Udruga „Maska“ Okupljanje zainteresiranih 
građana, prvenstveno ženske 
populacije radi organiziranog 
djelovanja sukladno interesima 
članova, promicanju starih 
običaja, promicanju i razvoju 
udruge i lokalne zajednice 

2.500,00 

2. Udruga „Zlatno brdo“ Organiziranje manifestacija u 
općini Popovac, promicanje 
turizma i poljoprivrednih 
proizvoda 

650,00 

3. Udruga za razvoj 
civilnog društva 
„Baranjamedija“ 

I Popovac ima što za pokazati 400,00 

4. Mirovna grupa Oaza Općina Popovac u „Baranjskom 
leksikonu“ 

200,00 

  Ukupno 3.750,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablica 3: područje humanitarne djelatnosti: 
R.B. Udruga  Naziv projekta Iznos financiranja u 

eurima 
1. Udruga umirovljenika Poboljšanje kvalitete života 

umirovljenika i starije 
populacije Općine Popovac 

1.200,00 

2. Zajednica povratnika 
Osječko-baranjske županije 

25 godina mirne 
reintegracije i obljetnice 

450,00 

3. Policijska udruga branitelja 
Baranje 

Hortikulturno uređenje i 
održavanje prostora 
policijskog doma 

350,00 

4. Udruga hrvatskih vojnih 
invalida domovinskog rata 
Baranje 

Dan hrvatskih branitelja 
Dan HVIDRA Baranja 
Radionica za invalide 

400,00 

5. Udruga dragovoljaca 
hrvatskih obrambenih 
snaga “Baranja“ 

3. Memorijal I.Ć. Đeri 125,00 

6. Udruga dragovoljaca 
hrvatskih obrambenih 
snaga “Baranja“ 

Redovna djelatnost – 
obilježavanje obljetnica iz 
domovinskog rata – 
sportske igre branitelja 

125,00 

7. Udruga veterana 3. 
gardijske brigade „Kune“ 
ogranak Baranja 

Promicanje vrijednosti 
domovinskog rata 

150,00 

  Ukupno 2.800,00 
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