
 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 
 

 
KLASA: 007-01/19-01/01 
URBROJ:238/11-03/1-19-9 
Jakovlje, 28. ožujka 2019. 
 

 Na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge (NN broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje 
(Službeni glasnik Općine Jakovlje broj  9/16) i članka 47. Statuta Općine Jakovlje (Službeni 
glasnik Općine Jakovlje broj 1/18) općinska načelnica Općine Jakovlje dana 28. ožujka 2019. 
godine donosi 

 

ODLUKU 

o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa, projekata i 
manifestacija od interesa za Općinu Jakovlje  koje provode organizacije 

civilnog društva za 2019. godinu 

  

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore organizacijama civilnog 
društva koje su se javile na: 

• Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje koje provode 
organizacije civilnog društva za 2019. godinu za sljedeća prioritetna područja: 
1. Kultura i kulturne manifestacije 
2. Sport 
3. Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, braniteljske udruge, udruge 

proistekle iz Domovinskog rata, zaštite okoliša te druga područja od interesa za 
opće dobro. 

 

 

 

 



Članak 2. 

U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Jakovlje financirati sljedeći projekti, 
programi i manifestacije  iz područja kulture i kulturnih manifestacija: 

REDNI 
BROJ 

NAZIV UDRUGE NAZIV 
PROJEKTA/PROGRAMA/MA
NIFESTACIJE 

ODOBRENI IZNOS 
FINANCIRANJA 

 

   1. 

 

Kuburaško društvo „Tri 
Kralja“ 

  

Nadopuna kuburaške uniforme 
– gardijski kaputi 

 

10.562,50 kn 

 

   2. 

 

Kuburaško društvo „Tri 
Kralja“ 

 

Kuburaško sprepucavanje i 
krvavicijada 

 

16.180,00 kn 

 

   3. 

 

Udruga žena Općine 
Jakovlje „Dora“ 

 

Božić u Jakovlju 2019. 

 

  3.334,66 kn 

 

 

   4. 

 

Udruga žena Općine 
Jakovlje „Dora“ 

 

Poticanje djece i mladih na 
kulturu čitanja 

 

 5.605,35 kn 

 

   5. 

 

Lovačka udruga 
„VEPAR“ Jakovlje 

 

Uređenje društvenih prostorija 
lovačkog doma u Kraljevom 
Vrhu 

 

10.000,00 kn 

 

   6. 

 

Udruga žena i 
djevojaka Kraljev Vrh 

 

 

Božićna priredba – Božić u 
razredu 

 

8.150,00 kn 

 

   7. 

 

Udruga žena i 
djevojaka Kraljev Vrh 

 

 

Dječje sportske igre 

 

7.435,00 kn 

 

   8. 

 

Moto klub Uskrsnuli 
jahači 2010 

 

 

Otvaranje i zatvaranje moto 
sezone i motomrazovi 

 

10.000,00 kn 

  

 



Članak 3. 

U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Jakovlje financirati sljedeći programi iz 
područja sporta: 

REDNI 
BROJ 

NAZIV UDRUGE NAZIV PROGRAMA ODOBRENI IZNOS 
FINANCIRANJA 

 

   1. 

 

Šahovski klub Jakovlje 

  

Redovita djelatnost - 
natjecanja u V. seniorskoj ligi-
centar, ekipni i pojedinačni 
nastupi na turnirima u RH 

 

  12.000,00 kn 

 

   2. 

 

Nogometni klub „Vrh“ 
Kraljev Vrh 

 

 

Sportom do zdravlja i aktivnog 
života u Općini Jakovlje 

 

   83.999,71 kn 

 

   3. 

 

Nogometni klub 
Dinamo Jakovlje 

 

Cjelogodišnja aktivnost 
Nogometnog kluba Dinamo 

 

149.600,00 kn  

 

    

  4.  

 

Taekwondo klub 
Jakovlje 

 

 

Redovna djelatnost 
Taekwondo kluba Jakovlje za 
2019. godinu 

   

24.750,00 kn 

    

   5. 

 

Sportska udruga 
Teniski klub Jakovlje 

 

 

Razvoj tenis sporta u Općini 
Jakovlje 

  

12.000,00 kn 

Članak 4. 

U 2019. godini će se iz Proračuna Općine Jakovlje financirati sljedeći projekti, 
programi i manifestacije iz područja socijalne i humanitarne djelatnosti, vjerskih 
zajednica, braniteljskih udruga, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, zaštite 
okoliša te drugih područja od interesa za opće dobro: 

REDNI 
BROJ 

NAZIV UDRUGE NAZIV 
PROJEKTA/PROGRAMA/MA
NIFESTACIJE 

ODOBRENI IZNOS 
FINANCIRANJA 

 

   1. 

 

GO UHDDR grada 
Zaprešića 

  

Domovinski rat-trajna 
vrijednost, trajno sjećanje 

 

10.500,00 kn 



    

   2. 

 

GO UHDDR grada 
Zaprešića 

 

 

Podrška institucionalnom i 
organizacijskom razvoju 
udruge 

 

   3.332,00 kn 

 

   3. 

 

Udruga umirovljenika i 
invalida Općine 
Jakovlje  

 

Aktivno življenje u Općini 
Jakovlje 

 

 

11.498,16 kn 

 

   4. 

 

Udruga umirovljenika 
Općine Jakovlje 

 

 

Pokloni  za Božić u 2019. 
godini 

 

 4.500,00 kn  

 

 

   5. 

 

Udruga umirovljenika 
Općine Jakovlje 

 

 

Đakovački vezovi 2019. 

 

 6.982,50 kn 

    

  6. 

 

 

Eko udruga Jelenje 
vode 

 

Očuvanje prirode, uređenje i 
čišćenje šuma i potoka u 
Kraljevom Vrhu 

 

 

 1.642,15 kn 

 

 

Članak 5. 

Sukladno odredbama članka 32.-34. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 
Jakovlje udruga koja je nezadovoljna ovom Odlukom ima pravo podnijeti prigovor. 

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje 
nekog kriterija s 0 (nula) bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno 
argumenata za drugačije bodovanje. 

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini 
dodijeljenih sredstava.    

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 
(osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po 
prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine. 

 

 



Članak 6. 

Sukladno odredbi članka 35. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje 
sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Jakovlje će potpisati 
ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 (trideset) dana od dana donošenja 
odluke o financiranju. 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web 
stranici Općine Jakovlje i oglasnoj ploči Općine Jakovlje. 

 

 

                                                                           OPĆINSKA NAČELNICA  
                                                                          OPĆINE JAKOVLJE 

                                                                           Sanja Borovec 


