Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 126/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17), 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), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih
potreba Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/17), Općinski načelnik
Općine Pitomača, dana 16. travnja 2018. godine, donio je
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba
u području sporta za 2018. godinu
1. Na temelju provedenog postupka Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u
području sporta za 2018. godinu, objavljenog dana 29. siječnja 2018. godine, odobrava se
financiranje programa ili projekata kako slijedi:

RED.
NAZIV UDRUGE/
BROJ
PRIJAVITELJA:
1.
ATLETSKI KLUB
VIROVITICA

NAZIV PROGRAMA ILI
PROJEKTA
Sportska izvrsnost u Pitomači, Paula
Rakijašić

2.

NOGOMETNI KLUB
„PITOMAČA“

Sufinanciranje troškova škole
nogometa NK Pitomača

3.

POWERLIFTING KLUB
MAKSIMUM

2. Pitomača open u powerliftingu i
bench pressu

13.000,00 kn

4.

KUGLAČKI KLUB
PITOMAČA

Demontaža postojeće automatike i
montaža nove automatike, podizanje
staza i zaletišta i postavljanje kanalica i
kuglovoda

30.000,00 kn

5.

NOGOMETNI KLUB
„CROATIA“
GRABROVNICA

Nabava opreme za potrebe kluba

25.000,00 kn

6.

ŽENSKI RUKOMETNI
KLUB „PITOMAČA“

Škola rukometa ŽRK „Pitomača“

25.000,00 kn

7.

FITNES KLUB
PITOMAČA

Potpora institucionalnom i
organizacijskom razvoju

ODOBRENO
4.500,00 kn
115.000,00 kn

500,00 kn

SREDSTVA REZERVE

7.000,00 kn

UKUPNO

213.000,00 kn

2. Utvrđuje se da je prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke odobreno djelomično ili
potpuno sufinanciranje projekta, stoga se zadužuje Jedinstveni upravni odjel Općine
Pitomača, Odsjek za društvene djelatnosti, za pregovaranje s prijaviteljima o stavkama
proračuna programa ili projekta i o aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje
treba izmijeniti prije potpisivanja ugovora.
3. Općina Pitomača će sa svim nositeljima programa ili projekata iz točke 1. ove
Odluke sklopiti pojedinačne ugovore u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke,
kojima će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana.
4. Općina Pitomača programe ili projekte iz točke 1. ove Odluke sufinancirati će
sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu na razdjelu 002, glava
00201, program 1015 na aktivnosti A 101501.
Sredstva će se doznačivati na žiro-račun nositelja programa ili projekta temeljem
ugovora o financiranju, ovisno o dinamici priljeva sredstava u Proračun Općine Pitomača i
zahtjevu podnositelja.
5. Po završetku provedbe programa ili projekta iz točke I. ove Odluke, nositelji
programa ili projekta dužni su Općini Pitomača dostaviti izvješće o namjenskom korištenju
sredstava, uz predočenje dokaza o utrošku sredstava.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/05
URBROJ: 2189/16-18-19
Pitomača, 16. travnja 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić
Dostaviti:
- prijaviteljima iz točke 1. ove Odluke,
- S V I M A,
- Odsjek za financije i proračun, ovdje,
- pismohrana, ovdje.

