REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:620-01/19-01/13
Urbroj:238/04-20-11
Dugo Selo, 10.02.2020. godine
Na temelju odredbe članka 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brckovljani („Službeni
glasnik Općine Brckovljani“ broj 11/16), te zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih
programa i/ili projekata javnih potreba Općine Brckovljani u sportu za 2020. godinu, zamjenik
općinskog načelnika koji obavlja dužnost općinskog načelnika Općine Brckovljani donosi
ODLUKU
o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani
u sportu koje provode udruge za 2020. godinu i visini financijske potpore
Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu
Općine Brckovljani za 2020. godinu (Klasa: 620-01/19-01/13; Urbroj: 238/04-19-3), koji je objavljen
na oglasnoj ploči i web stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr dana 10.12.2019. godine,
odabire se sedam programa/projekata koji u cijelosti udovoljavaju administrativno-formalnim
uvjetima Javnog natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata.
Članak 2.
Podaci o udrugama i programu/projektu iz članka 1. Ove Odluke kojima je odobreno financiranje i
podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici koja čini sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.
Sa Udrugama iz Tablice u prilogu kojima je odobrena financijska potpora, sklopiti će se Ugovor o
financijskoj potpori, kojim će se urediti međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka objaviti će se na web stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr i oglasnoj ploči
Općine Brckovljani, te se smatra i dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na web
stranici Općine Brckovljani.
Članak 5.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu
odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:
Općina Brckovljani, Dugo Selo, Josipa Zorića 1.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
KOJI OBAVLJA DUŽNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA
Stjepan Horvat v.r.

Tablica- Programi/projekti udruga kojima je odobreno financiranje javnih potreba u sportu i
podaci o visini dodijeljene financijske potpore

Rb.

PRIJAVITELJ

NAZIV
PROGRAMA/PROJEKTA

1.

Lovačko društvo Srna Lupoglav

2.

Rukometni klub Polet

3.

Odbojkaški klub „Brcko“

4.
5.
6.

Športsko ribolovna udruga
„Klen“ Brckovljani
Karate klub Brckovljani
Nogometni klub „Brcko“

Poboljšanje kvalitete
gospodarenja lovištem
Promicanje sporta, rad s
mladima
Promicanje sporta i rad s
mladima
Promicanje sportskog
ribolova
Natjecateljski program
Promicanje sporta

7.

Lovačko društvo Sokol Stančić

Čišćenje šuma od glomaznog
otpada

DODIJELJENI
IZNOS NOVČANE
POTPORE
5.000,00 kuna
100.000,00 kuna
33.000,00 kuna
15.000,00 kuna
15.000,00 kuna
80.000,00 kuna
5.000,00 kuna

