
                            

    REPUBLIKA  HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 

      OPĆINA  KRAVARSKO 

              NAČELNIK 

    

Na osnovu članka 44. Statuta Općine Kravarsko ("Glasnik Zagrebačke  županije" broj 

13/13, 06/18.), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna 

Općine Kravarsko („Glasnik Zagrebačke županije 40/15)  te ocjene Povjerenstva za 

ocjenjivanje  programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija  iz proračuna 

Općine Kravarsko u 2019. godini, općinski  načelnik Općine Kravarsko  dana 01. srpnja  

2019. godine, donosi  

O D L U K U 

 

o   dodijeli financijskih sredstava „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“ 

 

Članak 1. 

 Na temelju Javnog poziva za dodjelu Financijske potpore programima/ projektima 

udruga i drugih neprofitnih organizacija Proračuna Općine Kravarsko za 2019. godinu  

objavljenog  01. veljače 2019. godine i prijave programa / projekta Udruge umirovljenika 

Općine Kravarsko od 21. veljače 2019. godine  Općina Kravarsko nakon mišljenja i 

prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih 

organizacija  s područja Općine Kravarsko za 2019., donosi odluku o dodjeli financijskih 

sredstava  i  pristupa potpisivanju Ugovora o dodijeli financijskih sredstava za odobreni  

program/projekt – “Ipak se kreće”- cjeloviti program aktivnosti za osobe starije dobi. 

 

Članak 2. 

     Općina Kravarsko dodjeljuje  iz Proračuna Općine Kravarsko (Program društvenih 

djelatnosti – poticanje djelatnosti udruga građana – tekuće donacije) sredstva za 

zadovoljavanje javnih potreba u programu Javnog poziva  „ostale udruge građana – udruga 

umirovljenika“ -   „Udruzi umirovljenika Općine Kravarsko“ u iznosu od 10.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

    Sa ovlaštenim predstavnikom korisnika iz članka 2. ove odluke Općinski načelnik  će 

zaključiti Ugovor o dodijeli sredstava, u kojima će se definirati međusobna prava i obveze 

raspolaganja sa odobrenim sredstvima, način izvršenja te obveze izvješćivanja i druge 

aktivnosti temeljem odredbi Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija   

kojeg je donijelo Općinsko vijeće. 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama 

Općine Kravarsko.  

 

Klasa: 007-01/19-01/04 

Urbroj: 238-17-19-04 
Kravarsko,  01. srpanj 2019.          
            Načelnik    

                   Vlado Kolarec  


