
                             
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
         OPĆINA FERDINANDOVAC 
             OPĆINSKI NAČELNIK 
 

KLASA:  402-04/23-01/1 
URBROJ: 2137-15-23-11 
Ferdinandovac, 24. veljače 2023. 
 
 

 
 Na temelju članka 29., stavka 6.  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. i 37/21), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za 
Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15. i 5/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), postupajući po Prijedlogu odobravanja financijskih sredstava za programe/projekte udruga 
Općine Ferdinandovac za 2023. godinu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata KLASA: 402-04/23-01/1, URBROJ: 2137-15-23-10 od 22. 
veljače 2023. godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 22. veljače 2023. donio je 
 
 

O D L U K U 
o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu 

 

 
I. 

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u 
sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu, a koji je 11. siječnja 2023. godine objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac 
www.ferdinandovac.hr . 
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II. 

U 2023. godini iz Proračuna Općine Ferdinandovac financirati će se provedba programa/projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za 
Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 36.200,00 eura i to : 
 

R. 
Br. 

Naziv udruge Naziv projekta/programa Iznos sufinanciranja projekta/programa 

1. NOGOMETNI KLUB „FERDINANDOVAC“ 
48356 Ferdinandovac, Trg slobode 35 

NOGOMET ZA SVE GENERACIJE - 2023 32.000,00 eura 

2. ŠPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „ŠTUKA“ 
FERDINANDOVAC 
48356 Ferdinandovac, Ul. Lepa Greda 56 

RIBIČI U REKREATIVNOM ŠPORTSKOM 
RIBOLOVU 

1.800,00 eura 

3. LOVAČKA UDRUGA „FAZAN“ FERDINANDOVAC,  
48356 Ferdinandovac, Bakovci 84 

UREĐENJE LOVAČKOG DOMA 
 

1.800,00 eura 

4. UDRUGA ZAŠTITE, POMOĆI I SPAŠAVANJA NA VODAMA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
FERDINANDOVAC, 48356 Ferdinandovac, Trg slobode 
28 

EKO-PLOVIDBA RIJEKOM DRAVOM 600,00 eura 

 
 
 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na Oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Ferdinandovac. 
 
 
 

 O b r a z l o ž e nj e : 
 

Na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu koji je objavljen na web 
stranici  Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr  11. siječnja 2023. godine, sukladno članku 6. 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. i 37/21) i članku 13. Pravilnika 
o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15. i 
5/22), prijavljeni su projekti/programi udruga navedenih u tablici iz točke II. ove Odluke.  

http://www.ferdinandovac.hr/
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Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Natječaja za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu 
Ferdinandovac za 2023. godinu izvršili su pregled i ocjenu projekata i programa u prostorijama Općine Ferdinandovac  22. veljače 2023. i utvrdili da svi 
prijavitelji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata 22. veljače 2023. razmotrilo je i procijenilo kvalitetu prijavljenih programa/projekta koji 
ispunjavaju sve formalne uvjete Natječaja. Članovi Povjerenstva dodijelili su svakom programu/projektu određeni broj bodova sukladno Kriterijima za 
procjenu kvalitete prijave na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu. 
Prosjekom bodovanja svih članova Povjerenstva određen je broj bodova koji je ostvario pojedini projekt/program po svakom zadanom kriteriju.  

Temeljem navedene procjene i bodovanja, u granicama Proračuna Općine kao i u granicama traženog iznosa financiranja od strane pojedine udruge, 
Povjerenstvo za ocjenjivanje predložilo je iznose sredstava za financiranje programa/projekata na odobrenje općinskom načelniku Općine Ferdinandovac. 
Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje donijeta je Odluka kao u izreci. 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
 
 Udruge nezadovoljne ovom Odlukom imaju pravo na prigovor Povjerenstvu za prigovore Općine Ferdinandovac u roku od 8 dana od dana dostave 
ove Odluke i obavijesti o rezultatima Natječaja.  
 Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke. 
 

                    OPĆINSKI NAČELNIK: 
 

Vjekoslav Maletić 
DOSTAVITI: 
 
1. Udrugama iz točke II. ove Odluke - objavom na web stranicama Općine Ferdinandovac, 

2. JUO Općine Ferdinandovac,  
3. Pismohrana. 
 

 

 


