REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinski načelnik
Na temelju članka 44. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15), članka 47. Statuta Općine Mali
Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13), članka 33. Zakona o
udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), članaka 1. i 30. 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 13. Pravilnika o uvjetima i postupku
za dodjelu financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna
Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 8/16) a u skladu s
Proračunom Općine Mali Bukovec za 2017. godinu ( „Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 62/16), načelnik Općine Mali Bukovec donosi
ODLUKU
o odabiru programa organizacija civilnog društva
za dodjelu financijskih potpora iz Proračuna Općine Mali Bukovec za 2017. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom odabiru se programi organizacija civilnog društva za dodjelu
financijske potpore iz Proračuna Općine Mali Bukovec za 2017. godinu, a koji su od interesa
za Općinu Mali Bukovec.
Članak 2.
Sredstva financijske potpore osigurana su u Proračunu Općine Mali Bukovec za 2017.
godinu.
Općina Mali Bukovec i organizacija civilnog društva kojoj je na temelju ove Odluke
dodijeljena financijska potpora, sklapaju ugovor o financijskoj potpori, kojim se uređuju
međusobna prava i obveze Općine Mali Bukovec i korisnika potpore (iznos odobrenih
sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole
namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze).
Članak 3.
Na temelju izvješća o provedenom natječaju i prijedloga o dodjeli financijske potpore
sastavljenog od strane Povjerenstva za ocjenjivanje te Jedinstvenog upravnog odjela,
odlučeno je kako slijedi:
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NAZIV UDRUGE

NAZIV PROGRAMA

ODOBRENA
SREDSTVA

ŠNK Bukovčan 27

Maknimo djecu s ulice

Udruga za zaštitu
prava potrošača
Varaždinski potrošač

Informiranje i savjetovanje potrošača

2.000,00

Udruga tjelesnih
invalida Ludbreg

Nabavka pikado aparata

1.500,00

Udruga žena MO
Mali Bukovec

Poticanje i afirmacija kulturnog amaterizma,
promicanje kulturne baštine i ekološke svijesti

8.000,00

Klub ribolovaca
Spinning team
Dravski klen

Dravski klen za svoj kraj

6.000,00

Udruga vinogradara
Trsek

Izdavanje monografije Udruge

6.000,00

ŠNK Mladost
Sveti Petar

Sport - sredstvo za promicanje zdravog načina
života

Udruga
Perspektiva

PerspektivA 5

ŠNK Lunjkovec

Šport u Lunjkovcu

Udruga obrtnika i
zanatlija Općine Mali
Bukovec

Unapređenje i promicanje obrtništva i
zanatstva Općine Mali Bukovec

Udruga umirovljenika
i starijih osoba
Općine Mali Bukovec

Dani prolaze, godine odmiču, starimo zajedno
za svakoga isto

Humanitarna udruga
LUN-MLA

Ljepši okoliš – zdraviji život

9.000,00

Županijski savez
poljoprivrednih udruga

Plan i program rada za 2017. godinu ŽSPUVŽ

1.000,00

Udruga cvjećara
Ludbreške regije

Program rada za 2017. godinu

3.000,00

Lovačko društvo
Prepelica

Zaštita prirode i čovjekovog okoliša, te
promicanje lovstva na području općine Mali
Bukovec

8.000,00

Karate klub Okinawa Mali
Bukovec

Karate kao stil života

20.000,00

20.000,00
3.000,00
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15.000,00
8.000,00

10.000,00

16.000,00

Članak 4
Organizacija civilnog društva koja je sudjelovala u natječaju može podnijeti pisani
prigovor na ovu Odluku o odabiru projekta i visini financijske potpore samo zbog povrede
postupka odobravanja financijske potpore utvrđenog Pravilnikom.
Prigovor se podnosi općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Mali Bukovec, u roku od osam dana od dana objave ove Odluke, a o njemu se
odlučuje u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.
Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke, a odluka općinskog načelnika o prigovoru je
konačna.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-08/17-01/02
URBROJ: 2186/020-02-17-20
U Malom Bukovcu, 24. travnja 2017.
Općinski načelnik
Darko Marković
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