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Sukladno odredbama članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), temeljem članka 48. 
Statuta Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/18 i 2/20), članka 28. Pravilnika o financiranju 
javnih potreba Općine Dugopolje („Službeni vjesnik Općine Dugopolje“ broj 2/16), Javnog poziva za financiranje 
javnih potreba u sportu Općine Dugopolje u 2021. godini, KLASA: 400-01/21-10/02, URBROJ: 2180/04-02/1-21-1 
od dana 7. siječnja 2021.godine Općinski načelnik Općine Dugopolje, donosi 
 
 

ODLUKU  
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i/ili projekata  

koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu za 2021. godinu 
 
 

Članak 1. 
Sredstva za provedbu Javnog poziva u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 kn (dvamilijunadevetstotisućakuna) 
predviđena su u Proračunu Općine Dugopolje za 2021. godinu, na razdjelu 002, glava 00201, program 2006 Razvoj 
sporta i rekreacije, aktivnost A200601 Program javnih potreba u sportu. 
 

Članak 2.  
Na temelju prijedloga Povjerenstva za procjenjivane prijavljenih projekata i/ili programa na području Općine 
Dugopolje, dodjeljuju se financijska sredstva za sljedeće programe/projekte udruga kao slijedi: 

1. Boćarski klub "Dugopolje", Dugopolje, KLASA: 400-01/21-10/04 
- Sudjelovanje na natjecanju u boćanju na području Republike Hrvatske, iznos od 20.000,00 kuna, 
- Nabavka sportske opreme za boćarski klub „Dugopolje“, iznos od 10.000,00 kuna; 

 

2. Boćarski klub Sokol Orbico, Dugopolje, KLASA: 400-01/21-10/03 
- Razvoj boćarskog sporta u Općini Dugopolje i SDŽ, iznos od 80.000,00 kuna; 

 

3. Košarkaški klub Dugopolje, Dugopolje, KLASA: 400-01/21-10/10 
- Redovan klupski rad i natjecanje – košarka 2021, iznos od 140.000,00 kuna; 

 

4. Malonogometni klub Hrvatski dragovoljac - ATVP, KLASA: 400-01/21-10/07 
- Prva hrvatska malonogometna liga – Juniori, iznos od 40.000,00 kuna, 
- Prva hrvatska malonogometna liga – Kadeti, iznos od 30.000,00 kuna, 
- Prva županijska malonogometna liga – Seniori, iznos od 10.000,00 kuna, 
- Memorijalni malonogometni turnir "Hrvatski vitezovi" Dugopolje, iznos od 10.000,00 kuna, 
- Malonogometni futsal kup „Sveti Mihovil – Dugopolje“, iznos od 10.000,00; 

 
5. Nogometni klub Adriatic Split, KLASA: 400-01/21-10/14 

- 17. Međunarodni nogometni turnir za djecu Prvi koraci 2021., iznos od 25.000,00 kuna; 
 
 

6. Nogometni klub Dugopolje, Dugopolje, KLASA: 400-01/21-01/01 
- Centar izvrsnosti Nogometnog kluba Dugopolje – seniorska momčad, iznos od 700.000,00 kuna, 



- Razvoj djece i mladih kroz sustav treniranja i natjecanja u nogometu, iznos od 700.000,00 kuna, 
- Centar izvrsnosti Nogometnog kluba Dugopolje – juniorska momčad, iznos od 500.000,00 kuna, 
- Sudjelovanje u nacionalnim kup natjecanjima, organizacija turnira, priprema i edukacija,  460.000,00 

kuna, 
 

7. Rukometni klub Dugopolje, Dugopolje, KLASA: 400-01/21-10/17 
- U zdravom tijelu zdrav je duh – treniraj rukomet, iznos od 165.000,00 kuna. 

 
 

Članak 3. 
Sukladno odredbi članka 32. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje sa svim udrugama kojima 
su odobrena financijska sredstva Općina Dugopolje će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata 
najkasnije 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o financiranju. 
 

Članak 4. 
Sukladno odredbama članka 29., 30. i 31. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Dugopolje udruga koja je 
nezadovoljna ovom Odlukom ima pravo podnijeti prigovor. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u 
pisanom obliku, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje 
programa i/ili projekata koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu za 2021. godinu, a odluku po prigovoru, 
uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik Općine Dugopolje. 
 

Članak 5. 
Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Dugopolje i u 
"Službenom vjesniku Općine Dugopolje". 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
 

Perica Bosančić, dipl.ing.el., v.r. 
 

 


