Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
Klasa: 402-01/19-01/ 08
Urbroj: 2133/13-01-19 15
Josipdol, 10. Lipnja 2019. godine

Na temelju članka 38. Statura Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije“ broj:
16/2013, 14/2017, 07/2018), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini
Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 01/2016), članka 10 i 18. Odluke o
uvjetima, prioritetnim područjima, kriterijima i postupku ostvarivanja prava na
financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje
djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i
sličnog značenja, KLASA: 402-01/19-01/08, URBROJ: 2133/13-01-19-01 od 15. ožujka
2019. godine, a razmatrajući prijedlog Odbora za društvene djelatnosti za financiranje
programa i projekata udruga na raspisani javni natječaj za financiranje u 2019. godini,
Općinski načelnik Općine Josipdol, dana 10. Lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu sredstava Proračuna Općine Josipdol za financiranje udruga u
2019. godini
Članak 1.

Za financiranje projekata u okviru Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora
udrugama građana koje djeluju na području Općine Josipdol raspoloživi iznos bio je
190.000,00 kn.
Namjenjen iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti je 500,00 kn, a najveći
iznos je 80.000,00 kn.
Na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti imenovanog ispred Općinskog vijeća Općine
Josipdol koji je izvršio ocjenjivanje
prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i
manifestacija koje se financiraju iz Proračuna općine Josipdol za 2019. godinu ukupni
iznos raspoređenih sredstava iz ove Odluke iznosi 167.423,64 kn, a time da se za
pojedine programe nije bio zaintresiranih.

Članak 2.
Na osnovi prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti
i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Josipdol za 2018.
godinu, sredstva Proračuna Općine Josipdol raspoređuju se kako slijedi:

Red.
Br.

Podnositelj

Iznos
zahtjeva za
2019.
godinu
SPORTSKI PROGRAMI I PROJEKTI

Odobreni
iznos
PROJEKT

1.

NK JOSIPDOL

120.000,00

60.000,00

Redovan rad NK Josipdol

2.

NK OŠTARIJE

90.000,00

70.000,00

Redovan rad NK Josipdol

3.

TENISKI KLUB JOSIPDOL

19.924,64

8.000,00

4.

ŽRK OGULIN

10.000,00

1.000,00

Opremanje TK Josipdol
sportskim rekvizitima
Sportska
takmičenja
ŽRK Ogulin

SOCIJALNI I HUMANITARNI PROGRAMI I PROJEKTI
1.

UDRUGA SLIJEPIH

2.

DRUŠTVNO
DJECA“ OGULIN

3.

DVD JOSIPDOL

„NAŠA

UKUPNO

5.423,64

5.423,64

9.500,00

4.000,00

64.750,00

20.000,00

319.598,28

165.423,64

„Mogu sve“
za nabavu
opreme, prijevoz članova
udruge,
edukaciju,
uredski materijal
„NAŠE
NEBO“
za
održavanje radionica na
temu „Sunčev sustav“,
„Astronomski
teleskopi
reflektori“
i
noćno
promatranje neba
Za nabavu nove opreme
kojom bi se podigla
razina
opremljenosti
vatrogasne postrojbe

Članak 3.
Općina Josipdol će sa svim korisnicima kojima su odobrena financijska sredstva za
provedbu programa, projekata, aktivnosti i manifestacija, u roku od 30 dana od
donošenja ove Odluke potpisati ugovor o financiranju istih.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na službenim stranicama
Općine Josipdol, www.josipdol.hr.

Načelnik:
Zlatko Mihaljević, ing.građ.

