REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 402-08/18-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-18-31
Kamanje, 21.07.2018. godine

Temeljem stavka 21. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na
području Općine Kamanje (“Glasnik Općine Kamanje“ br. 01/16), po raspisanom Natječaju za
dodjelu financijske potpore udrugama građana koje djeluju na području Općine Kamanje,
KLASA: 402-08/18-01/01, UR.BROJ: 2133/22-01-18-04 od dana 23.01.2018. godine, načelnik
Općine Kamanje dana 21.07.2018. godine, donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Kamanje po Natječaju za dodjelu
financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u
2018. godini. – Prioritetno područje 1. - Promicanje kulture; Prioritetno područje 2. –
Razvoj sporta i rekreacije; Prioritetno područje 3. – Organiziranje i provođenje zaštite i
spašavanja; Prioritetno područje 4. – Razvoj civilnog društva
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava potpore udrugama od interesa za Općinu
Kamanje za 2018. godinu koje su svoje programe prijavili na Natječaj Općine Kamanje za
dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Kamanje u
2018. godini te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu,
Udrugama iz područja – Promicanje kulture: Program 1012: Promicanje kulture, Aktivnost
A1012 01: Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu, u iznosu od 10.000,00
kuna i to kako je navedeno u tablici:
Redni broj
Udruga-Nositelj

1.

Kulturno umjetničko društvo
Kamanje

Naziv
Projekta/Programa
Provođenje i organiziranje
raznih programa
glazbenog, scenskog,
likovnog i plesnog
stvaralaštva i izričaja
UKUPNO:

Odobreni iznos

10.000,00 kn

10.000,00 kn

Odobrava se korištenje sredstava Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu,
Udrugama iz područja – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Program 1011:
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Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja, Aktivnost A1011 01: Protupožarna i civilna
zaštita, u iznosu 43.125,00 kn i to kako je navedeno u tablici:
Redni broj

Udruga-Nositelj

1.

Dobrovoljno vatrogasno
društvo Kamanje

Naziv
Projekta/Programa
Rekonstrukcija
vatrogasnog doma
Kamanje i uređenje
prostora DVD-a /
Kulturnog centra

UKUPNO:

Odobreni iznos

43.125,00 kn

43.125,00 kn

Članak 3.
Obavijest o rezultatima Javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici
Općine Kamanje, www.kamanje.hr.
Članak 4.
Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva, mogu na zahtjev u roku od 8 dana
od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja pristupiti uvidu u ocjenu njihovog
programa ili projekta. Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava
imaju pravo na prigovor koji se podnosi JUO u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana
dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve
činjenice donosi Općinski načelnik Općine.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje
nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata
za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili
visini dodijeljenih sredstava.
Podnijeti prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka.

NAČELNIK:
Damir Mateljan

Stranica 2 od 2

