Na temelju članka 29., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 40/15) općinski načelnik, na temelju prijedloga
Povjerenstva za ocjenjivanje prijava dana 29.04.2016. donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore
programima/projektima udruga koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog rata za 2016. godinu

I.
Na temelju provedenog postupka zaprimanja, pregleda, vrednovanja i stručnog ocjenjivanja dostavljene dokumentacije općinski načelnik
odobrava dodjelu financijskih sredstava za provedbu aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koja se provode sredstvima
proračuna Općine Kloštar Ivanić:
1. Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Kloštar Ivanić, (OIB 31693438812), Općina Kloštar Ivanić za prijavljene
programe/projekte dodjeljuje financijska sredstva u ukupnom iznosu od 24.493,50 kuna.
2. Udruga specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata „RIS“ Kutina – podružnica Ivanić Grad, (OIB 22114313600), Općina
Kloštar Ivanić za prijavljeni program/projekat dodjeljuje financijska sredstva u ukupnom iznosu od 12.870,00 kuna.
Rang lista Povjerenstva za ocjenjivanje čini sastavni dio ove Odluke, te će se prijavljenim udrugama omogućiti uvid u istu.
II.
Općina Kloštar Ivanić, zastupana po općinskom načelniku će sa udrugama kojima je odobreno financiranje programa/projekta potpisati
ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa/projekta Općina Kloštar Ivanić ima obvezu pregovarati o stavkama
proračuna programa/projekta koje treba izmijeniti.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 561-01/16-01/01
URBROJ: 238/14-02-16-14
Kloštar Ivanić, 29.04.2016.
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