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 Na temelju odredbe članka 4. i 9. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17) i odredbe članka 38. Statuta Općine 

Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/20. - pročišćeni tekst), Općinski načelnik 

Općine Pitomača dana 8. listopada 2020. godine objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV 

za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača  

u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu 

 

 

I. 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača će u postupku donošenja Proračuna Općine 

Pitomača za 2021. godinu, a prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava 

udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih 

strateškim i razvojnim dokumentima Općine te će, u okviru svojih mogućnosti, u Proračunu 

Općine  Pitomača za 2021. godinu osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u 

skladu s odredbama Zakona, Uredbe i  Pravilnika. 

 

II. 

Pravo predlaganja prijava programa ili projekata imaju udruge, zaklade, ustanove ili druge 

pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva, u daljnjem 

tekstu: udruge) čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni zadovoljenju javnih potreba stanovnika 

Općine Pitomača u području sporta, kulture i  ostalih društvenih djelatnosti, a koje djeluju na 

području općine Pitomača te im temeljna svrha nije stjecanje dobiti.  

 
III. 

Prijavu programa ili projekata na ovaj Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana 

u Registar udruga i koja djeluje na području općine Pitomača, koja je programski usmjerena na 

rad u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti što je razvidno iz ciljeva i popisa 

djelatnosti u Statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi 



transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih 

organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Općini Pitomača, kao davatelju 

financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 

 

IV. 

Pozivaju se predlagatelji da svoje prijave programa ili projekata dostave na propisanom 

obrascu Prijavnica za predlaganje financiranja javnih potreba Općine Pitomača u području 

sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu, a  koji je dostupan  na službenoj 

web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr  

Prijave programa ili projekta predlagatelji dužni su dostaviti najkasnije do 30. listopada 

2020. godine preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) 

na sljedeću adresu: 

OPĆINA PITOMAČA 

LJUDEVITA GAJA 26/I 

33405 PITOMAČA 
 

uz napomenu: "Prijava za predlaganje za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u 

području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu“. 

 
 

V. 

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Pitomača – Odsjek za društvene djelatnosti, kontakt - tel: 033/782-860, fax: 033/782-870, 

e-mail: opcina@pitomaca.hr. 
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