
                           

 

    REPUBLIKA  HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA  ŽUPANIJA 

      OPĆINA  KRAVARSKO 

                NAČELNIK 

    

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

13/13.), 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 2017. godini, općinski  načelnik Općine Kravarsko  dana 05. listopada  

2017. godine, donosi  

 

O D L U K U 

 

o   dodijeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „ Kravarsko“ 

Kravarsko 

 

Članak 1. 

 Na temelju Javnog poziva za dodjelu Financijske potpore programima/ projektima 

udruga i drugih neprofitnih organizacija Proračuna Općine Kravarsko za 2017. godinu  

objavljenog  13. veljače  2017. godine i prijave programa / projekta “Kulturno umjetničkog 

društva “Kravarsko ” Kravarsko 29. rujna 2017.   Općina Kravarsko nakon mišljenja i 

prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih 

organizacija  s područja Općine Kravarsko , donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava  i  

pristupa potpisivanju Ugovora o dodijeli financijskih sredstava za odobreni  program/projekt 

– “I mi počinjemo sa plesom i pjesmom”. 

Članak 2. 

     Općina Kravarsko dodjeljuje  iz Proračuna Općine Kravarsko (Program potreba u 

kulturi ) sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u programu Javnog poziva  „ostale udruge 

građana“ -   „Kulturno umjetničkom društvu „Kravarsko“ Kravarsko“ u iznosu od  4.625,26 

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 i „Glasniku Zagrebačke županije“ , te dostaviti korisniku sredstava.  
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Kravarsko,  05. listopada 2017.          
             Načelnik   

                    Vlado Kolarec  


