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PRIJEDLOG POPISA udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz Grada Zagreba za 2019. 
 

 

      

  

Godina natječaja: 
 

 

2019. 
 

 

      

  

Gradski ured: 
 

 

Svi 
 

 

      

  

Područje natječaja: 
 

 

Sva 
 

 

      

 

Redni 
broj 

Naziv podnositelja Naziv programa/projekta 
Ukupno 

ostvareni 
broj bodova 

Obrazloženje ocjene programa i 
projekta 

Način plaćanja 

OVAJ POPIS JE OBJAVLJEN NA INTERNETSKOJ STRANICI GRADA ZAGREBA 07.06.2019. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA NA POPIS JE OSAM DANA OD OBJAVE ZAKLJUČNO 15.06.2019. 

Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Zagreba, u pisanom obliku, putem Ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb. 

 

Održiva energetska politika te suzbijanje posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama 

1. Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja 

1. 
Udruga O.A.ZA. - 

Održiva Alternativa 
ZAjednici 

Energetski izazov 107.29 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

2. 

HRVATSKA 
STRUČNA UDRUGA 

ZA SUNČEVU 
ENERGIJU 

PROMOCIJA SOLARNIH SUSTAVA ZA ODRŽIVU ENERG. 
POLITIKU TE SUZBIJANJE POSLJEDICA KLIMATSKIH 

PROMJENA 
102.57 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

3. 
Društvo za oblikovanje 

održivog razvoja 
Moja učinkovita škola 5 101.29 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

4. 
ZRAKOPLOVNI KLUB 

TRNJE 
 Obnovljivi izvori energije u maketarstvu 90.71 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 

sukladno ugovoru 
o financiranju 
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Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

2. Smanjiti emisije CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, 
racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom i drugim mjerama 

5. 
Udruga Ljepota je u 

prirodi "Bella" 
"ČUVANJEM PRIRODE, ČUVAŠ SEBE" 87.00 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

6. 
Udruga Mladi I Aktivni 

"MIA" 
"EDUCIRANI MLADI NOSITELJI ENERGETSKE BUDUĆNOSTI“  85.71 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

4. Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva i prometa 

7. 
LETAČKI KLUB 

SOKOL 
ODRŽIVO ZRAKOPLOVSTVO 67.71 

Ocijenjeno prema kriterijima Javnog 
natječaja i načinu bodovanja sukladno 
Programu financiranja udruga iz područja 
Održiva energetska politika te suzbijanje 
posljedica klimatskih promjena i 
prilagodbe tim promjenama u 2019. 

sukladno ugovoru 
o financiranju 

 

 


