
                             
     R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
              O P Ć I N A   K A P E L A 
                OPĆINSKI  NAČELNIK  
 

KLASA:     230-01/20-01/2 
URBROJ:  2103/02-01-20-6 
Kapela, 14. prosinca 2020. 
 
Na temelju članka 49. Statuta Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 1/18,1/20), članka 29. Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge – dalje: Uredba („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 15. Pravilnika o financiranju udruga iz 
Proračuna Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“, broj 2/16), Općinski načelnik Općine Kapela donosi   
 
 

ODLUKU 
 

o dodjeli financijskih potpora udrugama iz područja kulture i razvoja civilnog društva 
 iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu   

 
 

Članak 1.  
Ovom se Odlukom odabiru programi/projekti iz područja kulture i razvoja civilnog društva i utvrđuju iznosi sredstava 
financijskih potpora udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora 
udrugama iz područja kulture i razvoja civilnog društva iz sredstava Proračuna Općine Kapela za 2020. godinu (koji 
je objavljen 06. studenog 2020. godine na službenoj web stranici Općine Kapela) i zadovoljile propisane uvjete 
natječaja utvrđene Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda Povjerenstva za provedbu postupka Javnog poziva 
(KLASA: 230-01/20-01/1, URBROJ: 2103/02-01-20-5 od 08. prosinca 2020. godine).  

 
Članak 2. 

U 2020. godini iz Proračuna Općine Kapela financirat će se provedba programa/projekata udruga iz područja kulture 
i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna i to:   
   

 
Redni 
broj 

 
Podnositelj 

 
Naziv  

programa/projekta 

Iznos traženih 
financijskih  
sredstava (kn) 

Iznos odobrenih 
financijskih 
sredstava (kn) 

 
 

1. 

KULTURNO-UMJETNIČKO 
DRUŠTVO „BILOGORA 

KAPELA“ 

 

Uređenje prostora za aktivnosti 

 
15.000,00 

 

 
15.000,00 

 
2. 

UDRUGA „BILOGORSKA 
SELA“ 

Poticanje i provođenje aktivnosti 

vezanih za zaštitu vrijednosti 

okoliša i baštine Bilogore 

 
25.000,00 

 
15.000,00 

 
Članak 3. 

Sukladno članku 17. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Kapela („Službeni glasnik Općine Kapela“,  
broj 2/16), Općina Kapela će sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti ugovore o 
financiranju programa ili projekata, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.    

 
Članak 4.   

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kapela 
(www.opcina-kapela.hr).     

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAPELA   
                                                                                                      Danijel Kovačec, ing. el.  

  

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

