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Temeljem članka 24. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje, 
Povjerenstvo za otvaranje prijava dana 21. travnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja 
U 1. razdoblju financiranja (od 07. ožujka do 15. travnja 2017.g.)

Članak 1. 

Ovom Odlukom u postupak stručnog ocjenjivanja upućuju se projekati i programi koji 
ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge na području općine Žakanje u 2017. godini. 

Članak 2. 

U razdoblju od 15. travnja do 21. travnja 2017. godine proveden je postupak otvaranja i
administrativne provjere prijava pristiglih po raspisanom Javnom natječaju  

Administrativna provjera obuhvatila je provjeru poštivanja rokova, kompletnost zahtjeva i
ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

Zaprimljeno je ukupno 12 prijava. Za sve dostavljene prijave proveden je postupak
administrativne provjere u skladu s točkom 4.1. Uputa za prijavitelje te je utvrđeno da svi zahtjevi 
udovoljavaju uvjetima iz Uputa.

Članak 3. 

U postupak stručnog ocjenjivanja upućuju se sljedeće prijave: 

R.B. Podnositelj prijave Naziv projekta

PRIORITETNO PODRUČJE 1.

1. NK „CROATIA '78“, Žakanje Takmičenje u županijskoj nogometnoj ligi 

2. Sportsko društvo PRAVUTINA Spust po Kupi 2017.

3. DVD Pravutina Sportsko- rekreativne radionice za djecu i mlade

PRIORITETNO PODRUČJE 2. 

1. DVD Pravutina Tradicionalna vrtna vatrogasna zabava

PRIORITETNO PODRUČJE 3. 

1. DVD Pravutina Uređenje terase iza vatrogasnog doma 

2. DVD Zaluka Lipnička Uređenje vatrogasnog doma 

PRIORITETNO PODRUČJE 4. 

1. Udruga privatnih šumovlasnika „Breza“,
Bubnjarci

Unapređenje održivog gospodarenja privatnim 
šumama



2. Udruga dijaliziranih i transplatiranih
bubrežnih bolesnika Karlovac

Unapređenje života osoba s invaliditetom. 
Preventivno mjerenje tlaka bolesnika tijekom
hemodijalize

3. Počasni blajburški vod Središnja komemoracija žrtvama Bleiburške tragedije
i hrvatskog križnog puta

4. Udruga pčelara Općine Žakanje Posadimo biljčicu za našu pčelicu 

5. Sportsko društvo PRAVUTINA Drvored

6. DVD Pravutina Uvođenje brzog interneta u vatrogasni dom 

Članak 4. 

Nakon stručnog ocjenjivanja projekata i programa Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava 

donijeti će Prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima. 

Konačnu odluku o dodjeli financijskih sredstva donosi Općinski načelnik. 

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovog članka Općina Žakanje s odabranim udrugama sklopit će 

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze. Ugovor s 

udrugama u ime Općine Žakanje potpisuje Općinski načelnik.  

Članak 5. 

Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Žakanje.  

POVJERENSTVO ZA OTVARANJE PRIJAVA


