
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
           OPĆINSKI NAČELNIK 

______________________________ 
KLASA: 402-08/19-01/7 

URBROJ: 2111/04-02-19-13 

Sirač, 01.04.2019. 

 

 Na temelju članka 51.a Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-

bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), članka 29. 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), te članka 29. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske 

županije, broj 02/17), Općinski načelnik donosi   

 

O D L U K U 

o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte 

 javnih potreba u sportu Općine Sirač u 2019. godini  

 

I.  

             Ovom Odlukom odabiru se programi/projekti javnih potreba u sportu Općine Sirač za 

sufinanciranje iz Proračuna Općine Sirač, a koji su od interesa za Općinu Sirač. 

 

II. 

                  Sredstva za sufinanciranje programa/projekata osigurana su u Proračunu Općine 

Sirač za 2019. godinu. 

                Općina Sirač  i udruge kojima su temeljem ove Odluke dodijeljena financijska 

sredstva, sklapaju ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim se uređuju međusobna prava 

i obveze Općine i korisnika sredstava (iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja 

dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te 

ostala međusobna prava i obveze). 

 

III. 

             Na temelju izvješća Povjerenstava o provedenom natječaju, pregledu prijava i 

bodovanju programa/projekata, a sukladno proračunskim mogućnostima, odlučeno je kako 

slijedi: 

 

R.BR. NAZIV PRIJAVITELJA NAZIV PROJEKTA 
ODOBRENI 

IZNOS 

1. Športsko ribolovno društvo 

"Pastrva" Sirač   

Sport je zdravlje   8.000,00 

2.  Nogometni klub "Kamen" 

Sirač 

U zdravom tijelu zdrav duh 180.000,00 

3.  Streljačko društvo "Pobjeda" 

Sirač 

Sportom do zdravog načina života 40.000,00 

  UKUPNO: 228.000,00 



IV. 

Udruge mogu podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku i visinu financijskih sredstava 

samo i isključivo zbog povrede natječajnog postupka utvrđenog Pravilnikom.  

 Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Sirač u roku od osam dana od dana 

primitka ove Odluke, a o njemu se odlučuje u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. 

           Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke, a odluka načelnika o prigovoru je konačna. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

               

 

 

    Načelnik: 

 

                           __________________ 

                           (Branimir Miler, oec.) 

 

 

 

 

 


