
Temeljem članka 7. stavak 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Farkaševac 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj: 2/16),  u svezi s člankom 29. stavku 6. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i članka 31. Statuta Općine Farkaševac, („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. (19/09, 32/12, 9/13, 14/13, 3/18 i 8/20), a temeljem objavljenog javnog 

poziva za dostavu projekata koji se financiraju iz proračuna Općine Farkaševac u 2020. godini, na 

prijedlog Povjerenstva, za ocjenu Programa Udruga, Općinski načelnik Općine Farkaševac, donosi   

 

 

O D L U K U 

o dodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog poziva za financiranje 

projekata udruga 

 

I. 

 

 Temeljem podnijetih programa i projekata na Javni poziv Općine Farkaševac za financiranje 

od strane Općine Farkaševac, odobravaju se i dodjeljuju sredstva Udrugama, kako slijedi: 

 

1. Lovačkom društvu „Srndač“ Bolč, sa sjedištem u Bolču bb, Farkaševac, 

OIB:25796817048, RNO: 0305036, Općina Farkaševac dodjeljuje iznos od 5.000,00 kuna 

na ime sufinanciranja izobrazbe lovaca, zaštitu prirode i okoliša, odnosno uređenje 

okoliša oko ribnjaka u Bolču, iz programa Gospodarstvo i zaštita okoliša. 

2. Udruzi umirovljenika Općine Farkaševac, OIB: 84564656412, RNO: 0438618, Općina 

Farkaševac dodjeljuje iznos od 5.000,00 kuna na ime sufinanciranja programa  iz 

područja  Zdravstvena i socijalno-humanitarna zaštita - briga o starijim osobama –

umirovljenicima za financiranje nabave paketa pomoći umirovljenicima.  

3. Kulturno umjetničkom društvu „Stari graničar“ Cirkvena, OIB: 06701946812, RNO: 

332086, Cirkvena, Trg slobode 1, Općina Farkaševac dodjeljuje iznos 2.500,00 kn za 

sufinanciranje kupnje novih instrumenata iz programa Kulture.  

4. Udruzi „Dabrovi s Pupine bare“, OIB: 67387341566, RNO: 0450634, Farkaševac, 

Farkaševac 43/B, Općina Farkaševac dodjeljuje iznos 10.000,00 kn za nabavu kosilica iz 

Programa gospodarstva i zaštite okoliša i 5.000,00 kn za nabavu betonskog roštilja iz 

Programa Zdravstvene i socijalno-humaniterne zaštite i udruge proistekle iz 

Domovinskog rata s ciljem okupljanja hrvatskih branitelja sudionika Domovinskog rata.  

5. Udruzi žena Graničarke Cirkvena, OIB: 78863702285, RNO: 311932, Cirkvena, Trg 

slobode 1, Općina Farkaševac dodjeljuje iznos 2.500,00 kn za program nabave pregača 

„Pregača naš ponos“ iz programa Kulture. 

      

II.  

Udruge kojima su dodijeljena sredstva ovom Odlukom imaju pravo prigovora na Odluku u 

roku od 8 dana od dana primitka iste. Prigovor ne odgađa provedbu ove Odluke. 

      

III.   

 

Općina Farkaševac i udruge navedene pod točkama 1. do 5. ove Odluke međusobne odnose 

će regulirati zasebnim Ugovorima o dodjeli financijskih sredstava.  

      

IV.  



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Općine 

Farkaševac. 

 

 

KLASA: 402-07/20-01/16 

Urbroj: 238/08-02-20-9 

Farkaševac, 16.12.2020.    

 

  

                         OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                    Dražen Draganić 

 

   

  

Dostaviti: 

1. Udrugama 1-5, 

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje, 

3. Računovodstvo, 

4. Pismohrana. 
 

 


