
 

  
             Zajednica športskih udruga općine Andrijaševci 
             Vinkovačka 6 
             32271 Rokovci 
 
Rokovci, 10. veljače 2020. godine     

 
 
Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba u sportu – nastavno: Pravilnik od 4.ožujka 2016.godine, članka 29. stavak 6.  Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba 
(“Narodne novine” broj 26/15) i članka 25. Statuta Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci (pročišćeni tekst) od 30.4.2015. godine,a temeljem 
provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje godišnjih programa udruga u sportu za 2020. godinu objavljenog dana 23.12.2019. godine na službenoj 
internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr, Izvršni odbor Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci (u daljnjem test: Zajednica)  
donosi slijedeću 
 

ODLUKU 
 o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa  

udruga u sportu za 2020. godinu 
 
 

I. 
Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci ovom Odlukom utvrđuje suradnju s udrugama koje su podnijele prijavu na Javni natječaj za 

financiranje godišnjih programa udruga u sportu za 2020. godinu (u nastavku: Javni natječaj) objavljen dana 23.12.2019. godine na službenoj internetskoj 
stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr. 
 

II. 
 Sukladno odredbama ove Odluke, osigurat će se financijska sredstva za projekte / programe koje je predložilo Povjerenstvo za dodjelu potpore 
udrugama (u nastavku: Povjerenstvo). 

III. 
Za provedbu točke I. ove Odluke, Općina Andrijaševci će osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 421.000,00 kuna, a koja sredstva će 

teretiti Financijski plan Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci za 2020. godinu. 
 
 
 
 



 

IV. 
 

Sredstva iz točke III. ove Odluke raspoređuju se na slijedeće udruge: 

R.
br. 

Naziv 
prijavitelja 

Adresa 
prijavitelja 

OIB 
prijavitelja 

Naziv programa/ 
projekta 

Ukupna 
vrijednost 
projekta/ 
Programa   

(kn) 

Iznos 
traženih 

sredstava/ 
kn 

 
Iznos 

odobrenih 
sredstava/

kn 

Broj 
bodova 

1. 
ŠRD KARAS 

Rokovci-
Andrijaševci 

Matije Gupca 1, 
32271 

Andrijaševci 
01267147543 

Programa rada ŠRD 
„KARAS“ Rokovci-

Andrijaševci za 2020. godinu 
90.000,00 62.000,00 62.000,00 61,33 

2. 

Nogometni klub 
Frankopan 
Rokovci-

Andrijaševci 

Školska 3a, 
32271 

Andrijaševci 55037765837 
Plan i program rada udruge 

NK FRANKOPAN za 2020. 
godinu  

205.000,00 160.000,00 160.000,00 62,00 

 
3. 

Atletski klub 
„MLADOST“ 

Rokovci-
Andrijaševci 

Matije Gupca 1, 
32271 

Andrijaševci 81397512894 Plan i program rada udruge 
AK Mladost za 2020. godinu 35.000,00 35.000,00 35.000,00 50,67 

4. 

Tenis klub 
„Rokovci-

Andrijaševci 

Matije Gupca 1, 
32271 

Andrijaševci 
52353746134 

Promicanje, razvitak i 
unapređenje sporta u Općini 

Andrijaševci 
68.000,00 62.000,00 62.000,00 62,67 

5. 
Paintball udruga 

Rokovci-
Andrijaševci 

Stjepana Radića 
59, 

32271 Rokovci 43214479956 Natjecanje u ligi „COPS“ i 
nabava paintball terena  30.940,00 30.940,00 22.000,00 50,67 

6. 

Muški rukometni 
klub 

„FRANKOPAN“ 
Rokovci-

Andrijaševci

Matije Gupca 1, 
32271 

Andrijaševci 6987162165 Promicanje, unapređenje i 
razvitak rukometa 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

 
 
47,00 



 

 
 

V. 
Zajednica športskih udruga općine Andrijaševci će s udrugama iz točke IV. ove Odluke kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti ugovor o 

dodjeli financijskih sredstva kojim će regulirati međusobne odnose. 
 

 
VI. 

Udruge imaju pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku koji prigovor se podnosi Zajednici športskih udruga općine Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 
Rokovci i to u roku 8 (osam) dana od dana dostave pisane Odluke. 

Odluku po prigovoru donosi Izvršni odbor Zajednice športskih udruga općine Andrijaševci i to u roku 8 (osam) dana od dana primitka prigovora. 
Dostava ove Odluke svim prijaviteljima smatra se izvršenom istekom dana objave ove Odluke na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, 

www.andrijaševci.hr. 
 
 

VII. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijaševci.hr. 

 
 
 
 
                      IZVRŠNI ODBOR 
               Predsjednik 
                           Darko Duktaj,v.r. 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Udrugama iz ove Odluke, svima 
2. Službena internetska stranica Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr,  na objavu 
3. Pismohrana, ovdje 


