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Temeljem članka 24. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Žakanje, 
Povjerenstvo za otvaranje prijava dana 09. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU
O upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja 

U 4. razdoblju financiranja (od 01. listopad do 30. studenog 2020.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 2020. godini. 

Članak 2. 
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.
Zaprimljena je ukupno 1 prijava. Za dostavljenu prijavu proveden je postupak

administrativne provjere u skladu s točkom 4.1. Uputa za prijavitelje te je utvrđeno da    pristigla 
prijava zadovoljava uvjete.

Članak 3. 
U postupak stručnog ocjenjivanja upućuju se sljedeće prijave: 

R.B. Podnositelj prijave Naziv projekta
PRIORITETNO PODRUČJE 1. Razvoj sporta i rekreacije

1. SPORTSKO DRUŠTVO BUBNJARCI Uređenje mjesnog dječjeg i nogometnog igrališta 
Bubnjarci u 2020. godini

PRIORITETNO PODRUČJE 2. Razvoj i promicanje kulture

PRIORITETNO PODRUČJE 3. Unapređenje zaštite od požara te organiziranje i  
provođenje zaštite i spašavanja 

- -

PRIORITETNO PODRUČJE 4. Ostale javne potrebe



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 
se 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 www.opcina-zakanje.hr.
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