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______________________________
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Sirač, 01.04.2019.

Na temelju članka 51.a Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), članka 29. 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), te članka 29. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske
županije, broj 02/17), Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte
javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sirač u 2019. godini
I.
Ovom Odlukom odabiru se programi/projekti javnih potreba u području djelovanja
udruga građana Općine Sirač za sufinanciranje iz Proračuna Općine Sirač, a koji su od
interesa za Općinu Sirač.
II.
Sredstva za sufinanciranje programa/projekata osigurana su u Proračunu Općine
Sirač za 2019. godinu.
Općina Sirač i udruge kojima su temeljem ove Odluke dodijeljena financijska
sredstva, sklapaju ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim se uređuju međusobna prava
i obveze Općine i korisnika sredstava (iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja
dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te
ostala međusobna prava i obveze).
III.
Na temelju izvješća Povjerenstava o provedenom natječaju, pregledu prijava i
bodovanju programa/projekata, a sukladno proračunskim mogućnostima, odlučeno je kako
slijedi:
R.BR.

NAZIV PRIJAVITELJA

NAZIV PROJEKTA

ODOBRENI
IZNOS
10.000,00

1.

Udruga Nijemaca i
Austrijanaca Sirač

Promidžba i jačanje ljudskih
potencijala Udruge 2019

2.

UHDDR Sirač

Očuvanje vrijednosti Domovinskog
rata i skrb za hrvatske branitelje

8.000,00

3.

Matica umirovljenika Općine
Sirač

Unapređenje kvalitete života osoba
starije životne dobi

12.000,00

UKUPNO:

30.000,00

Prijavom Udruge za zaštitu potrošača BBŽ i HVIDR-e Daruvar zatražen je iznos
financijskih sredstava koji je ispod minimalnog iznosa utvrđenog predmetnim natječajem, ali
iste se neće odbiti, već će biti usmjerene na raspisani Javni poziv za jednokratnu dodjelu
financijskih sredstava. Iz prijave Udruge osoba s invaliditetom Daruvar ne može se utvrditi
točan iznos koji je zatražen za prijavljeni projekt, slijedom čega se Udrugu upućuje na
podnošenje nove prijave na Javni poziv za jednokratnu dodjelu financijskih sredstava za javne
potrebe Općine Sirač u 2019. godini.
IV.
Udruge mogu podnijeti pisani prigovor na ovu Odluku i visinu financijskih sredstava
samo i isključivo zbog povrede natječajnog postupka utvrđenog Pravilnikom.
Prigovor se podnosi Općinskom načelniku Općine Sirač u roku od osam dana od dana
primitka ove Odluke, a o njemu se odlučuje u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.
Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke, a odluka načelnika o prigovoru je konačna.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik:
__________________
(Branimir Miler, oec.)

