
  

                     
        REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
           OPĆINA OPRISAVCI 
           OPĆINSKI NAČELNIK 

 
KLASA: 402-02/22-02/07 
URBROJ: 2178-14-02-22-1 
Oprisavci, 03. ožujka  2022. godine 
 

Na temelju članka 37. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavska županije“ broj 
11/21). i Zapisnika povjerenstva za provedbu natječaja, KLASA: 402-02/22-02/04,URBROJ: 2178-14-02-
22-1 od 25. veljače  2022. godine, općinski načelnik donosi 
 

 
O D L U K U 

o dodjeli sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu 

na području Općine Oprisavci za 2022. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi financijskih sredstava financijske potpore udrugama koje su dostavile 
programe/projekte na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge u sportu na području Općine Oprisavci za 2022. godinu, KLASA:402-02/22-02/02, 
URBROJ: 2178-14-02-22-1 objavljenog  11. siječnja 2022.godine. 
 

Članak 2. 
 

U 2022. godini će se u okviru ovog Javnog natječaja, iz Proračuna Općine Oprisavci, financirati provedba 
programa I projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu, i to kako slijedi: 
 

Prijavna 

oznaka 
NAZIV UDRUGE Iznos kn 

1. NK “SLOGA” STRUŽANI  

1-1 Poticanje i promicanje sporta 10.000,00 

2. ŠRU “MRIST”OPRISAVCI  

2-1 Poticanje i promicanje sporta 2.500,00 

3. LD “JELAS” SL. BROD  

3-1 Poticanje i promicanje sporta 4.000,00 

4. NK “ZADRUGAR” OPRISAVCI  

4-1 Poticanje i promicanje sporta 100.000,00 

4-2 Škola nogometa 40.000,00 

5. NK “SAVA” SVILAJ  



5-1 Poticanje i promicanje sporta 30.000,00 

6. NK “OMLADINAC” NOVI GRAD  

6-1 Poticanje i promicanje sporta 10.000,00 

 UKUPNO: 196.500,00 

 

 

 

Članak 3. 

 

Udruge imaju pravo podnijeti prigovor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Oprisavci u pisanom 

obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, a Odluku o prigovoru 

donosi Općinski načelnik. Rok za donošenje Odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka 

prigovora. Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

 

 

 

 Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskim stranicama  općine 

Oprisavci  www.opcina-oprisavci.hr . 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Pejo Kovačević 

 

 

 

 

 

 

http://www.opcina-oprisavci.hr/

