
 

            REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
                   OPĆINA GOLA 

                Općinski načelnik 
 
KLASA:  007-01/17-01/08 

URBROJ:  2137/06-17-68 
Gola, 01. lipnja 2017.   
 

      Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i 
projekata  od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Općine Gola (KLASA: 007-01/16-01/11, URBROJ: 2137/06-16-1 od 10. 
veljače 2016., dalje u tekstu: Pravilnik), članka 46. Statuta Općine Gola 
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županija” broj 6/13), te prijedloga 

Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, općinski načelnik Općine Gola 
donosi  
 

 
ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI I PROGRAMA/PROJKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA NA 

PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2017. GODINU 
 

I. 

 
      Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje provedbe 
programa/projekata javnih potreba u kulturi i programa/projekata Udruga 

civilnog društva na području Općine Gola u 2017. godini, objavljenog na 
službenim stranicama Općine Gola www.gola.hr, dana 18. travnja 2017., 
odabiru se programi/projekti udruga s područja kulture i programi/projekti 

udruga civilnog društva na području Općine Gola koji u cijelosti 
udovoljavaju administrativno-formalnim uvjetima Javnog natječaja te 
kriterijima za odabir programa/projekata, sukladno Pravilniku. 

 
Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je 
odobreno financiranje kao i podaci o visini dodjeljene  financijske potpore, 

navedeni su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke. 
 
Udruge iz Tablice 1. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu 

programa/projekta, dužne su sklopiti Ugovor o financiranju 
programa/projekata javnih potreba u kulturi i o financiranju 
programa/projekata udruga civilnog društva za 2017. godinu, kojim će se 

urediti međusobna prava i obveze. 
 

II. 
 

      Podaci o udrugama i programima/projektima kojima nije odobreno 

financiranje, navedeni su u Tablici 2. koja čini sastavni dio ove Odluke. 

http://www.gola.hr/


III. 

 
     Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Gola www.gola.hr u 
roku od 8 dana od dana donošenja. Navedena Odluka smatra se 

dostavljenom sudionicima natječaja danom objave na službenim stranicama 
Općine Gola i od dana objave počinje teći rok za prigovor. Prigovor se ne 
može podnijeti na Odluku o visini dodjeljenih sredstava. 

 
IV. 

 

     Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Obrazloženje 
 

     Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata  od 

interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola 
(KLASA: 007-01/16-01/11, URBROJ: 2137/06-16-1 od 10. veljače 2016.), 
općinski načelnik Općine Gola objavio je Javni natječaj za financiranje 

provedbe programa/projekata javnih potreba u kulturi i programa/projekata 
udruga civilnog društva  na području Općine Gola za 2017. godinu  (KLASA: 
007-01/17-01/08, URBROJ: 2137/06-17-1 od 18. travnja 2017.) na 

službenoj web stranici Općine Gola www.gola.hr. 
Na objavljeni natječaj pristigle su ukupno 22 prijave. 
Sukladno odredbama članka 20. i 24. Pravilnika, općinski načelnik je svojom 

Odlukom (KLASA: 007-01/17-01/08, URBROJ: 2137/06-17-02 od 26. 
travnja 2017.) imenovao Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih 
uvjeta natječaja za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba 

u kulturi i programa/projekata udruga civilnog društva  na području Općine 
Gola za 2017. godinu, a svojom Odlukom (KLASA: 007-01/17-01/08, 
URBROJ: 2137/06-17-66 od 25. svibnja  2017.) imenovao Povjerenstvo za 

ocjenjivanje prijava na natječaj za financiranje provedbe programa/projekata 
javnih potreba u kulturi i programa/projekata udruga civilnog društva  na 
području Općine Gola za 2017. godinu. 

Iz Liste prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za udruge u 
kulturi i udruge civilnog društva  u 2017. godini, utvrđeno je da 22 prijave 
udovoljavaju formalnim uvjetima iz Javnog natječaja.  

Svih 22 pristiglih prijava programa/projekata dostavljeno je Povjerenstvu za 
ocjenjivanje prijava na ocjenu kvalitete istih. 
Primjenom kriterija ocjenjivanja prijava iz Pravilnika, Povjerenstvo za 

ocjenjivanje prijava ocjenilo je pristigle programe/projekte, te obrasce  o 
ocjeni istih, uputilo općinskom načelniku radi donošenja Odluke o 
odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte. 

Temeljem dostavljenih obrazaca za ocjenjivanje prijava, općinski načelnik je 
donio Odluku o programima/projektima koji će se financirati u 2017. godini 

iz Proračuna Općine Gola, a podaci o tim udrugama u kulturi i udrugama 
civilnog društva kao nositeljima tih programa/projekata kao i podaci o visini 
dodijeljene financijske potpore, sadržani su u Tablici 1. koja je i sastavni dio 

ove Odluke. 

http://www.gola.hr/
http://www.gola.hr/


Sukladno odredbi članka 30. Pravilnika, udruge u kulturi i udruge civilnog 

društva kojima je dodijeljena financijska potpora, dužne su sa Općinom Gola 
sklopiti  Ugovor o financiranju programa/projekata javnih potreba u kulturi i 
financiranju programa/projekata udruga civilnog društva za 2017. godinu, 

kojim će se urediti međusobna prava i obveze (iznos odobrenih sredstava, 
uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole 
namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i 

obveze). 
Slijedom svega navedenog, riješeno je kao u izreci. 
 

 
Uputa o pravnom lijeku 

 
     Protiv ove Odluke, udruga u kulturi i udruga civilnog društva koja je 
sudjelovala u Javnom natječaju može podnijeti pisani prigovor sukladno 

članku 28. Pravilnika. 
Prigovor se može podnijeti na postupak odabira programa/projekata, kojeg 
se podnosi pismenim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u roku 

od osam (8) dana od dana primitka ove Odluke. Odluku o prigovoru donosi 
općinski načelnik i ona je konačna. 
 

 
 
 

 
                                                                   Općinski načelnik: 
                                                            Stjepan Milinković, dr. med.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dostaviti:  

1.Sudionicima Javnog natječaja – svima (objavom na web stranici 
www.gola.hr) 
2. Računovodstvo i finacije JUO Općine Gola, ovdje, 

3. Pismohrana, ovdje. 
  

http://www.gola.hr/


Tablica 1. 

 
 

 
 

PRIJAVITELJ 

 

NAZIV PROGRAMA/ 
PROJEKTA 

DODIJELJENI IZNOS 

NOVČANE POTPORE 

(u kunama) 

 
1 

UHBDDR-Ogranak Peteranec 
VI. Memorijalni susret 

hrvatskih branitelja i dan 
sjećanja u Vukovaru 

1.000,00 

 

2 

 
Udruga osoba s invaliditetom 

„Bolje sutra“ grada 
Koprivnice 

ZAJEDNO U ZAJEDNICI – 
edukacija, rekreacija, 

slobodno vrijeme 

 

2.000,00 

 

3 
Likovna udruga Motacilla 

Alba - Ješkovo 
IX. Međunarodni simpozij 

umjetničke keramike 

20.000,00 

 

 

  

Zaštita i konzerviranje 
skulptura u EKO parku 
podravsko – prigorskih 

velikana Ješkovo 

15.000,00 

4 
Udruga invalida Koprivničko 

– križevačke županije 

11. Likovna kolonija – 

„Ješkovo 2017.“ 
2.000,00 

5 UHBLPTSP KKŽ „Sv. Nikola“ 

Prevencija suicida kod 
hrvatskih branitelja 

oboljelih od PTSP-a radnom 
terapijom EKO programi 

održavanja,uređenja i 
dogradnje Veteranskog 

centra „Zvonko Pandurič – 
Stric“, projekti „Branitelj za 

branitelja“ 

4.500,00 

  

Resocijalizacija hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog 

rata i članova njihovih 
obitelji liječenih od PTSP-a, 
Tribine u prirodi sa Prof,dr. 

Vladimir Gruden, 

Upravljanje stresom, 
uključivanje obitelji u 

tretman i stres u 

svakodnevnom životu 

 

4.500,00 

6 Udruga žena Otočka 
Unapređenje kulturnog i 

društvenog života u 
Prekodravlju 

11.500,00 

7 Društvo žena Gotalovo Sportsko druženje 3.000,00 

  Gotalovečko našivavanje 
7.000,00 

 

  Božićno darivanje 3.000,00 

8 
Kulturno umjetničko društvo 

Ždala 
Izvorni folklor, čuvanje 

kulturne baštine 
40.000,00 

9 
Udruga žena „Hrvatsko srce“ 

Ždala 
Zdravlje, kultura, sport, 

rekreacija 
7.500,00 

  
Uređenje prostorije i obnova 

suđa 
7.500,00 

 
10 

 
Udruga „Prekodravski zvon“ 

Gola 

 
Redovna djelatnost udruge i 

očuvanje kulturne baštine 

 

40.000,00 

11 UDVDR RH, Podružnica Sportske aktivnosti,turnir u  



Koprivnica, Ogranak Gola belotu Gotalovo 2.000,00 

  
Memorijalni nogometni 

turnir za poginule branitelje 
iz Ždale 

4.000,00 

  

Promicanje vrijednosti 
domovinskog rata i skrb za 

socijalno ugrožene 
branitelje 

3.000,00 

  
Sportske aktivnosti/Dan 

općine Gola 
5.000,00 

  

 
Promicanje vrijednosti 

domovinskog rata/VRO – 
Oluja Knin 

6.000,00 

 

  
Promicanje vrijednosti 

domovinskog rata/Kolona 

sječanja – Vukovar 

 

5.000,00 

  
Pomoć socijalno ugroženim 

braniteljima 
5.000,00 

12 
UDVDR RH KC-KŽ, Ogranak 

Novigrad Podravski 

Rad braniteljske socijalno-
radne zadruge i prijava iste 

na mjeru Ministarstva 
branitelja „Potpore radu 

zadruga hrvatskih 
branitelja“ 

1.000,00 

13 
Udruga umirovljenika treće 
životne dobi Općine Gola 

Redovita djelatnost udruge 
u kulturi, te poticanje i 
unapređenje kulturno 

umjetničkog amaterizma, 
provedbe programa 

planskim dokumentima 

10.000,00 

 

14 Drava dokumentacijski centar Škola u prirodi 
3.000,00 

 

 

15 Udruga mljekara „Drava-Sava“ 
Stručno putovanje na 
poljoprivredni sajam u 

Gornju Radgonu-Slovenija 
10.000,00 

  

Nabava samohodnog 

viličara, opreme za 
skladište, troškovi 
obavljanja osnovne 

djelatnosti 

10.000,00 

16 Društvo žena Gola Nadopuna suđa 4.999,00 

17 
Udruga „Gotalovečko srce“ 

Gotalovo 

Redovni rad udruge 
„Gotalovečko srce“ 

Gotalovo 

10.000,00 

  Nošnje 10.000,00 

  
Ivanje- proščenje v 

Gotalovu 
10.000,00 

  Gotalovečki zestanek 10.000,00 

18 
Hrvatska stočarska udruga 

Gola 

Izložbeno-edukacijski 
program sa svrhom 

promicanja i poticanja 
stočarstva na području 

13.000,00 



općine Gola 

19 

Udruga „Hrvatski vitezovi“ 
Ratni veterani „90-91“ 

Koprivničko-križevačke 
županije 

Program Psiho-socijalne 
podrške i pomoći 

braniteljima kroz sportske 

aktivnosti okupljanja i 
organiziranja slobodnog 

vremena 

1.000,00 

20 
Hrvatski domobran, Udruga 
ratnih veterana Koprivnica 

Istraživanje žrtava II. 
svijetskog rata na 
koprivničkom i 

đurđevačkom području 

4.000,00 

21 
Konjogojska udruga 

Prekodravlje 

Takmičenje u konjskom 

oranju 
8.630,00 

  Smotra konja i konjske 
opreme 

13.800,00 

22 
 
 

Bioteka – udruga za 
promicanje biologije i 

srodnih znanosti 

Postani i ti istraživač na 
jedan dan! 

2.500,00 

  Otključajmo tajne živog 
svijeta! 

2.500,00 
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