
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA SIRAČ 
           OPĆINSKI NAČELNIK 

______________________________ 
KLASA: 402-08/20-01/7 

URBROJ: 2111/04-02-20-12 

Sirač, 30.07.2020. 

 

 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 kulturi Općine Sirač u 2020. godini  

 

I.  

             Ovom Odlukom odabiru se programi/projekti javnih potreba u kulturi 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 2020. 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. Kulturno-umjetničko društvo  

"Kamen" Sirač   

Njegovanje i popularizacija folklorne 

tradicije   

73.000,00 

2.  Glazbeni centar 

Papandopuline 

Besplatni glazbeni seminar za djecu i 

mlade 

0,00 

3. Djevojački zbor Mozartine Koncert Pjevačkog studija Mozartine 0,00 

  UKUPNO: 73.000,00 



IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

               

OBRAZLOŽENJE 

 

Općina Sirač, Sirač, Stjepana Radića 120/I, MB: 02591073, OIB: 93565930259, 

provela je javni natječaj za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi Općine 

Sirač za 2020. godinu. Natječajem je bilo predviđeno sklapanje 1 ugovora. Najniži iznos koje 

se može dodijeliti po projektu je 5.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti je 

73.000,00 kn. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 73.000,00 kn. 

Javni natječaj objavljen je na web stranici Općine Sirač www.sirac.hr i službenim 

stranicama Ureda za udruge. Rok za dostavu prijave bio je 09. travnja 2020. godine, te je isti 

zbog epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom produžen na 01. lipnja 2020. 

godine. 

Na natječaj pravovremeno su pristigle tri prijave, i to prijava Glazbeni centar 

Papandopuline, Djevojački zbor Mozartine i KUD "Kamen" Sirač.  

Povjerenstvo za provjeru formalnih uvjeta natječaja pregledalo je pristigle prijave, te 

utvrdilo da iste ispunjavaju tražene uvjete natječaja, slijedom čega ih je uputilo u daljnju 

proceduru stručnog ocjenjivanja.  

Povjerenstvo za ocjenu prijava utvrdilo je kako prijave, Glazbeni centar 

Papandopuline, Djevojački zbor Mozartine i KUD "Kamen" Sirač doprinose razvoju i 

promicanju kulture na području Općine Sirač.  

  Po provedenom postupku ocjenjivanja prijave odnosno programa/projekta utvrđuje se 

kako je Glazbeni centar Papandopuline "Besplatni glazbeni seminar za djecu i mlade" 

ostvario ukupno 71 bod, Djevojački zbor Mozartine "Koncert Pjevačkog studija Mozartine" 

ostvario je ukupno 71 bod, a KUD "Kamen" Sirač "Njegovanje i popularizacija folklorne 

tradicije" ostvario je ukupno 72,4 boda. 

Na temelju bodova utvrđena je rang lista: 

- KUD "Kamen" Sirač "Njegovanje i popularizacija folklorne tradicije"           72,4 boda 

- Glazbeni centar Papandopuline "Besplatni glazbeni seminar za djecu i mlade"   71 bod 

- Djevojački zbor Mozartine "Koncert Pjevačkog studija Mozartine"                     71 bod 

Slijedom svega navedenog, a uslijed nedostatka proračunskih sredstava za financiranje 

svih projekta odlučeno je kao u izreci ove odluke.  

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU 

 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. 

 

    Načelnik: 

 

                           __________________ 

                            (Branimir Miler, oec.) 

 

Dostaviti: 

1. Glazbeni centar Papandopuline, Gundulićeva 37, Zagreb 

2. Djevojački zbor Mozartine, Gundulićeva 37, Zagreb 

3. Kulturno-umjetničko društvo "Kamen" Sirač, Stjepana Radića 112, Sirač 

 

http://www.sirac.hr/

