REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:007-01/17-01/03
URBROJ:2140/02-02-17-10
Đurmanec, 20. ožujka 2017.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), članka 28., stavka 3. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i
postupcima o financiranju programa i projekata od interesa za Općinu Đurmanec, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“
broj 2/16) i članka 47. Statuta Općine Đurmanec, („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 8/13 i 6/14), općinski načelnik
na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava donosi
ODLUKU
o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje programa/projekta koje provode udruge
na području općine Đurmanec u 2017.godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni natječaj za financiranje
programa/projekata koje provode udruge na području općine Đurmaec u 2017. godini, a koje su udovoljile formalnim uvjetima
natječaja i ostvarile dovoljan broj bodova.
Članak 2.
U 2017. godini iz Proračuna Općine Đurmanec, u okviru provedenog Javnog natječaja, nakon provedenog postupka i
ocijenjenih prijava, financirati/sufinancirati će se 3 predložena programa/projekata koji će se provoditi na području općine Đurmanec i
to kako slijedi:

RD.
BROJ
1.
2.
3.

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

IZNOS POTPORE

Sportsko društvo Javor, Goričanovec 57,
Đurmanec
Udruga za šport, rekreaciju i kulturu Gornja
Podbrezovica, Podbrezovica bb, Đurmanec
Udruga M klub Macelj, Donji Macelj 95b,
Đurmanec

Izgradnja rasvjete i kućice

25.000,00

Dovršetak izgradnje poslovnog prostora
za atelje za prezentaciju sportske opreme
Izgradnja igrališta u mjestu Donji Macelj,
Naselje Smiljanova graba

30.000,00
25.000,00

Članak 3.
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata u
kojima će se regulirati međusobna prava i obveze najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke o financiranju.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Đurmanec te oglasnoj ploči Općine
Đurmanec.
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