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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7.
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15),
članka 46. stavka 3. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta Nedelja“,
broj 4/09, 1/13, 2/13 i 6/13) te članka 5. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta
Nedelja“, broj 7/16), Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja dana 18. travnja 2016. godine
donosi
GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnog poziva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i
manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za
2016. godinu
I
Ovim se Planom definira raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine
Sveta Nedelja kojeg će tijekom 2016. godine raspisati Općina Sveta Nedelja za financiranje
programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, definiraju se programska
područja, planirano vrijeme objave javnog poziva, ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon
sredstava namijenjen za financiranje pojedinog programa, projekta, aktivnosti i manifestacija
te očekivani broj programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koji će se ugovoriti za
financiranje.
II
Općina Sveta Nedelja tijekom 2016. godine raspisat će jedan javni poziv za financiranje
programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, a istim će se obuhvatiti
financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija u području kulture te u području
socijalne skrbi i to u svemu prema tablici koja je sastavni dio ovog Plana.
III
Plan raspisivanja javnog poziva okvirnog je karaktera i promjenjiv te Općina Sveta Nedelja ima
pravo raspisivanja dodatnih javnih poziva odnosno pravo promjene postojećeg, ovisno o
raspoloživosti financijskih sredstava.
IV
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja“ te na web stranici Općine Sveta Nedelja i Ureda za udruge Vlade Republike
Hrvatske.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/16-01/004
URBROJ: 2144/03-02-16-3
Nedešćina, 18. travnja 2016.
Općinski načelnik:
Gianvlado Klarić, v.r.
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TABLICA - GODIŠNJI PLAN OBJAVE JAVNOG POZIVA OPĆINE SVETA NEDELJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA,
PROJEKATA, AKTIVNOSTI I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE U 2016. GODINI

Naziv

J

upravnog odjela

A

V N I

Programska područja

P O Z I
Ukupna
vrijednost
javnog poziva

V

Očekivani
Iznosi
podrške

Očekivani
broj
ugovora

(od/do u kn)

1. Kultura

70.000,00 kn

500,0015.000,00

datum
raspisivanja
javnog
poziva

Očekivani
datum
završetka

Rok za
potpisivanje

javnog poziva

ugovora

Svibanj 2016.

Lipanj 2016.

10
Travanj
2016.

Jedinstveni upravni
odjel
2. Socijalna skrb

70.000,00 kn

500,0010.000,00

15

8.

Na temelju članka 9. stavka 1 . Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“, broj 26/15) i članka 46. Statuta Općine Sveta Nedelja („Službene novine Općine Sveta
Nedelja“, broj 4/09., 1/13., 2/13. i 6/13.) te sukladno odredbama Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Sveta Nedelja („Službene
novine Općine Sveta Nedelja“, broj 7/16), Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja, dana 18.
travnja 2016. godine donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveta Nedelja za 2016.
godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i
projekata udruga u području javnih potreba u Općini Sveta Nedelja za 2016. godinu.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Sveta Nedelja za 2016.
godinu u ukupnom iznosu od 140.000,00 kuna i to:
-

Glava 60, Programska djelatnost kulture, Program 6006, Ostali korisnici, Aktivnost
A600601, Ostali korisnici u kulturi, pozicija 59 - u iznosu od 70.000,00 kuna
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Glava 90, Programska djelatnost socijalne skrbi, Program 9001, Program socijalne skrbi
i novčanih pomoći, Aktivnost A9001007, Razne udruge, pozicija 93 - u iznosu od
70.000,00 kuna
Članak 3.

Sredstva navedena u članku 2. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za
financiranje programa i projekata koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Javni poziv), u
skladu s dokumentacijom za provedbu Javnog poziva koja je sastavni dio teksta Javnog poziva.

Članak 4.
Javni poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama
Općine Sveta Nedelja i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Članak 5.
Pripremu i provedbu Javnog poziva provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Sveta Nedelja
te povjerenstvo koje će biti osnovano i imenovano posebnom odlukom.
Članak 6.
Na temelju provedenog Javnog poziva Općinski načelnik Općine Sveta Nedelja donijet će
Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Odluka iz predhodnog stavka objavit će se na mrežnim stranicama Općine Sveta Nedelja.
Članak 7.
Na temelju Odluke iz članka 6. ove Odluke Općina Sveta Nedelja, kao davatelj financijskih
sredstava, će sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva, kao korisnicima sredstava,
sklopiti pojedinačne ugovore o financiranju programa ili projekata.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Sveta Nedelja“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE SVETA NEDELJA
KLASA: 022-05/16-01/004
URBROJ: 2144/03-02-16-4
Nedešćina, 18. travnja 2016.
Općinski načelnik:
Gianvlado Klarić, v.r.
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