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KOPRIVNICKQ—KRIZEVACKA ZUPANIJA
OPCINA LEVGRAD

OPCINSKINACELNIK

KLASA: 402-01/17-01/01
URBROJ: 2137/10-17—33
Legrad, 27. veljače 2017.

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su
od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad (,,Službeni glasnik
Koprivničko—križevačke županije“ broj 16/15) i članka 44. Statuta Općine Legrad (,,Službeni
glasnik Koprivničko—križevačke županije“ broj 5/13) te prijedloga Povjerenstva za
ocjenjivanje prijava, općinski načelnik Općine Legrad donosi

ODLUKU O (SU)FINANCIRANJU PROGRAMA/PROJEKATA
UDRUGA U PODRUCJUSPORTA I REKREACIJE U 2017. GODINI

I.

Na temelju provedenog Javnog poziva za 2017. godinu za financiranje/sufinanciranje
programa/projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine
Legrad objavljenog 23. siječnja 2017. godine na službenim stranicama Općine Legrad,
www.opcinalegradhr. odabiru se 6 programa/projekta udruge u području sporta i rekreacije
koji u cijelosti udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja te kriterijima za odabir
programa/projekta.

Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno
financiranje kao i podatak o visini dodijeljene potpore, navedeni su u Tablici 1. koja čini
sastavni dio ove Odluke.

Udruge iz Tablice 1. kojima su odobrene financijske potpore za provedbu
programa/projekata dužne su sklopiti Ugovor o (su)f1nanciranju programa/projekta udruga u
području sporta i rekreacije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godini, kojim će

se urediti međusobna prava i obveze.

II.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Legrad: www.opcinalegradhr u roku
od 8 dana od dana donošenja. Odluka se smatra dostavljenom sudionicima natječaja danom

objave na službenoj web stranici Općine Legrad i od dana objave počinje teći rok za prigovor.
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovor Općine Legrad u roku 8 dana od dana

dostave ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Obrazloženje
Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za

opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad (,,Službeni glasnik Koprivničko—
križevačke županije“ broj 16/15) Općina Legrad raspisala je Javni poziv za 2017. godinu za
financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Legrad.

Na raspisani Javni poziv za 2017. godinu pristiglo je 7 (sedam) prijava u području
sporta i rekreacije koje je Povjerenstvo za otvaranje prijava otvorilo te utvrdilo da sve prijave
zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog poziva.

Prijave su upućene Povjerenstvu za ocjenjivanje na ocjenu kvalitete. Povjerenstvo za
ocjenjivanje je ocijenilo pristigle prijave, zbog nedostatnih financijskih sredstava je odbilo ]

(jednu) prijavu, a za ostale prijave uputilo prijedlog financiranja općinskom načelniku na
odlučivanje.

Temeljem dostavljenog prijedloga za financiranje programa odnosno projekata,
općinski načelnik je donio Odluku o (su)financiranju programa/projekata udruga u području
sporta i rekreacije u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Sukladno članku 34. Pravilnika, udruge kojima su odobrena financijska sredstva
potpore, dužne su sa Općinom Legrad sklopiti ugovor o (su)financiranju programa/projekata
udruga kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Temeljem navedenog riješeno je kao u izreci.

Uputa () pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke, udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti pisani

prigovor sukladno članku 33. Pravilnika.
Prigovor se može podnijeti na postupak odabira programa/projekta, a podnosi se

Povjerenstvu za prigovor Općine Legrad u roku 8 (osam) dana od dana primitka ove Odluke.
Odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo u roku 8 (osam) dana od dana primitka

prigovora. Odluka o prigovoru je konačna i ona ne odgađ "W.—""%“.dluke.
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DOSTAVITI:
1. Sudionicima Javnog poziva * svima

(objavom na web stranici: www.opcinalegzadhr)
Računovodstvu, ovdje,
Pismohrana, ovdje.
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Tablica 1.

Redni PRIJAVITELJ Naziv Iznos financiranja
broj programa/projekta - u kunama
1. NOGOMETNIKLUB Redovita djelatnost 133.600,00

GRANIČARLEGRAD amaterskih klubova
u području sporta

2. NOGOMETNIKLUB Redovita djelatnost 18.000,00
DRAVA SELNICA amaterskih klubova
PODRAVSKA u području sporta

3. NOGOMETNIKLUB Redovita djelatnost 18.000,00
UDARNIK ZABLATJE amaterskih klubova

u području sporta
4. SPORTSKORIBOLOVNI Redovita djelatnost 5.000,00

KLUB SMUD LEGRAD amaterskih klubova
u području sporta

5. LOVACKA UDRUGA Program sportskog 7.000,00
KUNA LEGRAD streljaštva

6. SPORTSKAUDRUGA ZA Sportsko natjecanje 2.000,00
OSOBE S ,,TRIATLON

INTELEKTUALNIM ŠODERICA“
POTEŠKOĆAMA ,,VELIKO

SRCE“ Koprivnica


