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OPĆINSKI NAČELNIK  

KLASA: 402-08/16-01/19 

URBROJ: 2178/28-01-17-28 

Gornja Vrba, 09. ožujka 2017. godine 

 

 Na temelju čl. 40. Statuta Općine Gornja Vrba („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

br. 9/09, 09/11 i 3/13“), na temelju odredbe čl. 29. stavak 3. Pravilnika o financiranju 

programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udurge sredstvima 

Proračuna Općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/2016), te 

prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja i izravnu dodjelu financijskih sredstava 

programa/projekata/manifestacija udruga u 2017. g., Općinski načelnik Općine Gornja Vrba donosi: 

 

ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA KOJIMA SE ODOBRAVAJU 

FINANCIJSKA SREDSTVA IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA 2017. G. 

 

Članak 1. 

Na temelju provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje  programa i projekata udruga u 

2017. godini (KLASA: 402-08/16-01/19, Urbroj:2178/28-01-16-3 od 02.01.2017. godine), koji je 

objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Gornja Vrba www.gornja-vrba.hr dana 

02.01.2017. godine, odabiru se 10 programa/projekta udruga koji u cijelosti udovoljavaju 

administrativno-formalnim uvjetima Javnog poziva te kriterijima za odabir programa/projekata, 

sukladno Pravilniku.  

Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno financiranje 

kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, prema područjima koja se financiraju, navedeni 

su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke. 

Udruge iz Tablice 1. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa 

/projekta, dužne su sklopiti Ugovor o financijskoj potpori s Općinom Gornja Vrba, kojim će se 

urediti međusobna prava i obveze. 

Članak 2. 

Ova odluka objaviti će se na web stranici Općine Gornja Vrba  www.gornja-vrba.hr i oglasnoj 

ploči Općine Gornja Vrba, u roku od 8 dana od dana donošenja. 

Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog poziva danom objave na službenim 

stranicama Općine Gornja Vrba i od dana objave počinje teći rok za prigovor u skladu sa Uputom o 

pravnom lijeku ove Odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ove Odluke,  udruga koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti pisani 

prigovor sukladno članku 32. Pravilnika o financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa 

za opće dobro koje provode udurge sredstvima Proračuna Općine Gornja Vrba (Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije br. 10/2016). 

http://www.gornja-vrba.hr/
http://www.gornja-vrba.hr/


Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak, te eventualno bodovanje nekog 

kriterija, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.  

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Vrba u roku od 8 dana od 

dostave pisane obavjesti o rezultatima natječaja. O prigovoru odlučuje Općinski načelnik. Odluka 

općinskog načelnika po prigovoru je konačna. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

      Ivan Vuleta, dipl.ing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Sudionicima Javnog poziva – svima (objavom na web stranici www.gornja-vrba.hr ) 

2. Računovodstvo, ovdje  

3. Pismohrana, ovdje.  

 

 

 

http://www.gornja-vrba.hr/


Tablica 1. 

I. PODRUČJE KULTURA 

R. 

br. 

Naziv udruge Naziv programa/projekta vrijednost 

programa/projekta 

1.  KUD „Vrba“ Donja Vrba „Čuvajmo kulturnu baštinu“ 15.000,00 kn 

II. PODRUČJE SPORT I REKREACIJA 

R. 

br. 

Naziv udruge Naziv programa/projekta vrijednost 

programa/projekta 

1. NK „Omladinac“ Gornja Vrba „Sportom do zdravlja“ 70.000,00 kn 

2. NK „Zvonimir“ Donja Vrba „Nogomet i mladi“ 60.000,00 kn 

3. ŠRU „Bistro“ Gornja Vrba „Promocija ribolova kao sporta“ 5.000,00 kn 

4.  SLU „Lovac“ Donja Vrba „Mali dom“ 10.000,00 kn 

5. STK „Vrba“ Gornja Vrba „Druženje uz stolni tenis“ 5.000,00 kn 

6. Taekwondo klub Škorpion Gornja 

Vrba 

„Taekwondo i mladi“ 15.000,00 kn 

III. PODRUČJE OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

R. 

br. 

Naziv udruge Naziv programa/projekta vrijednost 

programa/projekta 

1. UDVD RH „Da se ne zaboravi“ 3.000,00 kn 

2. Zavičajni klub sv. Ana „Program rada zavičajnog kluba Sv. Ana“ 3.000,00 kn 

3. Udruga 108. brigade  „Branitelji u ratu i miru“ 3.000,00 kn 

 


