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Temeljem članka 5. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine
Žakanje, 01/16) i članka 43. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13 i 01/18) Općinski
načelnik dana 28. veljače 2020. godine utvrđuje
PRIORITETNA PODRUČJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA
1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA
Općina Žakanje mala je ruralna sredina na sjeverozapadu Republke Hrvatske u Karlovačkoj županiji, a rijeka
Kupa predstavlja prirodnu granicu s Republikom Slovenijom. Općina Žakanje graniči s Općinama Kamanje i Ribnik
te Gradom Ozljem. Prostire se na površini od 44 km2, te broji 1.889. stanovnika (Popis stanovništva, 2011.).
Kao pokazatelj ekonomskog rasta i razvijenosti određenog područja koristi se indeks razvijenosti prema
kojemu se jedinice lokalne samouprave razvrstavaju u skupine (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (132/17). Općina Žakanje pripada u III. skupinu.
Općina Žakanje svojim projektima i programima nastoji unaprijediti kvalitetu života, sufinancirajući
programe i projekte udruga koje svoje aktivnosti provode na području Općine Žakanje, a na području razvoja sporta
i rekreacije, promicanja kulture, razvoju civilnog društva, te unapređenju civilne zaštite te zaštite od požara.
Na području Općine djeluju Udruge:
- Kulturno-umjetničko društvo Žakanje
- Sportsko društvo Bubnjarci
- Sportsko društvo Pravutina
- Motoklub „Beskintos“, Žakanje
- Nogometni klub „Croatia '78“, Žakanje
- Lovačko društvo „Trčka“ Žakanje
- Udruga privatnih šumovlasnika „Breza“, Bubnjarci
- Udruga pčelara Žakanje
- Udruga Ciciban, Žakanje
- Dobrovoljna vatrogasna društva (DVD Bubnjarci, DVD Jurovski Brod, DVD Jurovo, DVD Mišinci, DVD Brihovo,
DVD Zaluka Lipnička, DVD Pravutina, DVD Velika Paka, DVD Žakanje, DVD Sela Žakanjska i DVD Kohanjac)
- Druge udruge koje nisu registrirane na području općine Žakanje, ali provode programe i projekte na području
općine, a korisnici su stanovnici općine, odnosno u članstvu udruge su stanovnici općine.
2. UTVRĐIVANJE PRIPORITENIH PODRUČJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA
U svrhu unapređenja kvalitete života na području općine Žakanje, a temeljem trenutnog stanja, utvrđenih
potreba te dosadašnjeg iskustva, određuju se prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i
projektima udruga kako slijedi:
Prioritetno područje 1.- RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
- Poticanje i promicanje sporta, osobito sporta djece i mladeži,
- Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga, natjecanja, te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,

-

Vođenje i organizacija sportskih natjecanja i drugih manifestacija
Postizanje vrhunskih sportskih uspjeha
Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji
unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti građana,
Tjelesna kultura i sportske aktivnosti invalida i drugih osoba oštećena zdravlja,
Stručni rad u sportu, obrazovna i informacijska djelatnost u sportu.
Organiziranje proslava, manifestacija, obljetnica i sl.

Prioritetno područje 2.: RAZVOJ I PROMICANJE KULTURE
- Očuvanje nematerijalne baštine: jezika, folklora, tradicionalne glazbe (napjevi i svirka), narodne nošnje i
običaja
- Provođenje i organiziranje raznih programa glazbenog, scenskog, likovnog i plesnog stvaralaštva i izričaja
- Znanstveno-istraživački rad i izdavaštvo u područjima kulturno-povijesnog naslijeđa
- Izdavačka djelatnost literarnog, glazbenog i scenskog izričaja
- Organizacija i sudjelovanje na kulturno umjetničkim i zabavnim manifestacijama
Prioritetno područje 3. UNAPREĐENJE PREVENTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA TE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
- pripremu i provođenje vatrogasnih natjecanja i vatrogasnih vježbi na nivou Općine Žakanje
- sufinanciranje značajnih obljetnica i drugih manifestacija
- organizaciju i provedbu propagandne aktivnosti glede unapređenja vatrogastva i zaštite od požara putem
brošura, letaka i priopćenjima putem sredstava javnog priopćavanja
- Održavanje vatrogasnih domova.
- Ostale aktivnosti zaštite i spašavanja
- Organiziranje proslava, manifestacija, obljetnica i sl.
Prioritetno područje 4.: OSTALE JAVNE POTREBE
- Promicanje ljudskih prava i vrijednosti, solidarnosti, tolerancije i uvažavanja, aktivnog sudjelovanja,
društvene kohezije, socijalne održivosti, ekološke održivosti te miroljubivosti
- Okupljanje članova sa svrhom unapređenja kvalitete života te kvalitetnog i organiziranog provođenja
slobodnog vremena
- Unapređenje života osoba s invaliditetom
- Promicanje religijske kulture
- Rad na očuvanju i zaštiti okoliša i životinja
- Sudjelovanje stanovnika u javnom životu,
- Uključivanje mladih u sve oblike društvenih događanja
- Promicanje pčelarstva i bolje gospodarenje pčelinjim pašama,
- Promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša te poštivanje
prirodnih i društvenih pravila.
- Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga
- Organiziranje proslava, manifestacija, obljetnica i sl.
3. NAČIN DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Financijska sredstva udrugama dodjeljivat će se na temelju provedenog javnog natječaja, a sukladno Zakonu
o udrugama (NN, 74/14), Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN, 26/15) i Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine
Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 01/16).
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