
 
 
               

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

 

 OPĆINA KONČANICA 
 Jedinstveni upravni odjel 
 

 
KLASA: 402-03/17-01/01 
URBROJ: 2111/02-03-17-6 
Končanica, 13. travanj 2017. 
 
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) u 
skladu sa člankom 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Končanica (KLASA: 007-01/17-01/01, 
URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 09. veljače 2017. godine), Jedinstveni upravni odjel, dana 13. travnja 2017. 
godine donosi 
 

O  D  L  U  K  U 
o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte u 
području sporta  u okviru raspoloživih sredstava proračuna Općine Končanica  

za 2017. godinu  
 

I. 
Ovom Odlukom Općina Končanica raspodjeljuje sredstva udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za 
predlaganje projekata/programa u sportu u 2017. godini, objavljen 15. veljače 2017. godine iz sredstava 
proračuna Općine Končanica za 2017. godinu.  
 

II. 
Prema ovoj Odluci financijska i institucionalna potpora dodjeljuje se za one prijave koje je predložilo 
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava, imenovano Odlukom o imenovanju stručnog Povjerenstva za 
procjenu prijava (KLASA: 080-04/17-01/01, URBROJ: 2111/02-02-17-1 od 13. ožujka 2017. godine). 
 

III. 
Za provedbu točke I. ove Odluke, Općina Končanica osigurava financijska sredstva u iznosu od 54.000,00 
kuna (pedesetdevettisućakuna), na teret razdjela 00202 Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica, 
program 1007 – Javne potrebe u sportu. 
 

IV. 
Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi: 
 

Red. 
broj 

NAZIV UDRUGE NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA, 
INSTITUCIONALNE POTPORE 

ODOBRENI IZNOS 
U KUNAMA 

1. NOGOMETNI KLUB „MLADOST“ 
DARUVARSKI BRESTOVAC 

Jačanje kapaciteta za rad u 
sportu 

15.000,00 

2. STRELJAČKO DRUŠTVO 
„KONČANICA“ KONČANICA 

Kupnja zračne puške 
Feinwerkbau 800 alu 

19.000,00 

3. NOGOMETNI KLUB „RIBAR“ 
KONČANICA 

Nogometna škola za najmlađe 20.000,00 
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V. 

Općina Končanica će s udrugama iz točke IV. ove Odluke, nakon provjere dodatne dokumentacije i 
proračunskih obrazaca, zaključiti ugovore o financijskoj/institucionalnoj potpori radi uređenja 
međusobnih prava, obveza i odgovornosti. 
 

VI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
        u.z. Pročelnik-a: 
            Oto Janda,  
       stručni suradnik za opće, upravne i 
             imovinsko pravne poslove 
DAN OBJAVE: 14. 04. 2017. 
 


