
Na temelju članka 49. Statuta Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera, članka 29. st.6. 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge, te članka 23. Pravilnika o financiranju 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge i klubovi na 

području Općine Plitvička Jezera, dana 23. lipnja 2020.g. Predsjednik Sportske zajednice 

Općine Plitvička Jezera donosi  

ODLUKU 

 o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na natječaj „ Javni poziv za 

dostavu programskih prijedloga članica Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za 

provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Općine Plitvička Jezera za 

2020.g“. 

Članak 1. 

U provedenom postupku u predmetu  „Javni poziv za dostavu programskih prijedloga članica 

Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za provedbu Programa javnih potreba u sportu na 

području Općine Plitvička Jezera za 2020.g“, a na temelju Prijedloga Povjerenstva za 

ocjenjivanje prijavljenih programa/ projekata, Upravni odbor Sportske zajednice Općine 

Plitvička Jezera kao davatelj financijskih sredstava niže navedenim udrugama dodjeljuje 

financijska sredstva za predložene programe/ projekte i to kako slijedi;  

R.BR. NAZIV UDRUGE IZNOS SREDSTAVA 

1. NOGOMETNI KLUB „LIKA 95“ KORENICA 10.000,00 KN 

2. KUGLAČKI KLUB „PLITVICE“ 10.000,00 KN 

3. ŽENSKI KUGLAČKI KLUB „PLITVICE“ 10.000,00 KN 

4. TAE KWON DO KLUB „PLITVICE“ 10.000,00 KN 

5. ATLETSKI KLUB „PLITVICE“ 10.000,00 KN 

6. PLANINARSKO DRUŠTVO „MRSINJ“ 5.000,00 KN 

7. ŠAHOVSKI KLUB „KORENICA“ 5.000,00 KN 

8. AIRSOFT KLUB „LIKA“ 5.000,00 KN 

9. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „MATICA“ 3.000,00 KN 

 



Članak 2. 

Obzirom na situaciju uzrokovanu epidemijom COVID-19, daljnja dinamika isplate sredstava ovisi o 

potencijalnim aktivnostima udruga u razdoblju od 1. rujna 2020. do 31. prosinca 2020.g. O 

eventualnim daljnjim nadoknadama sredstava potpisat će se Aneks Ugovora na zahtjev pojedine 

članice.  

Uz zahtjev se prilaže novi financijski plan te plan aktivnosti za traženo razdoblje.  

 

Članak 3. 

Protiv ove Odluke Udruge imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.  

Prigovor se podnosi Upravnom odboru Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.  

 

Članak 4. 

Za svaki odobreni program/projekt Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera potpisat će s nositeljem 

projekta Ugovor o dodjeli financijskih sredstava i to u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke 

kojim će se dodatno regulirati međusobna prava i obveze.  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

PREDSJEDNIK 

Dražen Karakaš,v.r. 


