REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LJUBEŠĆICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 400-01/17-01/2
URBROJ: 2186/025-03-17-14
Ljubešćica, 17.ožujka 2017.
Na temelju odredbe članka 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Općine Ljubešćica („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 68/16; dalje u tekstu: Pravilnik), te zapisnika Povjerenstva za
ocjenjivanje prijava, općinski načelnik Općine Ljubešćica donosi

ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA KOJE PROVODE
UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA
I VISINI FINANCIJSKE POTPORE IZ PRORAČUNA
OPĆINE LJUBEŠĆICA ZA 2017. GODINU

I.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga
od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Ljubešćica u 2017. godini
(KLASA: 400-01/17-01/2; URBROJ: 2186/025-03-17-01) od 16.1.2017. godine), koji je
objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Općine Ljubešćica www.ljubescica.info
ljubescica.info/documents/2017/udruge/javni-natjecaj-financiranje-udruga-2017.pdf dana 16.1.2017. godine,
odabire se 9 programa/projekta udruga koji u cijelosti udovoljavaju administrativnoformalnim uvjetima Javnog natječaja te kriterijima za odabir programa/projekata, sukladno
Pravilniku.
Podaci o udrugama i programu/projektu iz stavka 1. ove točke kojima je odobreno
financiranje kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore, navedeni su u Tablici 1.
koja čini sastavni dio ove Odluke.
Udruge iz Tablice 1. kojima je odobrena financijska potpora za provedbu programa
/projekta, dužne su sklopiti Ugovor o financijskoj potpori s Općinom Ljubešćica kojim će
se urediti međusobna prava i obveze.
II.
Ova odluka objaviti će se na web stranici Općine Ljubešćica www.ljubescica.info i
oglasnoj ploči Općine Ljubešćica, u roku od 8 dana od dana donošenja.
Odluka se smatra dostavljenom sudionicima Javnog natječaja danom objave na službenim
stranicama Općine Ljubešćica i od dana objave počinje teći rok za prigovor u skladu sa
Uputom o pravnom lijeku ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Na temelju članka 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području općine Ljubešćica („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 68/16), općinski načelnik je objavio Javni natječaj za za financiranje
programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
općine Ljubešćica u 2017. godini (objavljen dana 16.1.2017. godine na oglasnoj ploči i
službenim stranicama Općine Ljubešćica www.ljubescica.info
ljubescica.info/documents/2017/udruge/javni-natjecaj-financiranje-udruga-2017.pdf)
Na objavljeni Javni natječaj pristiglo je ukupno 7 prijava.
Sukladno odredbama članaka 20. i 24. Pravilnika, općinski načelnik je svojim
Rješenjem (KLASA: 400-01/17-01/4, URBROJ: 2186/025-03-17-2) od 3.2.2017. godine
imenovao Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih formalnih uvjeta prijava, a
svojim Rješenjem (KLASA: 400-01/17-02/4, URBROJ: 2186/025-03-17-2) od
3.2.2017.godine članove Povjerenstva za ocjenjivanje prijava.
Iz zapisnika Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih (formalnih) uvjeta
natječaja utvrđeno je da svih 7 pristiglih prijava udovoljava formalnim uvjetima Javnog
natječaja.
Svih 7 pristiglih prijava programa/projekata dostavljeno je Povjerenstvu za
ocjenjivanje prijava na ocjenu kvalitete istih.
Primjenom kriterija ocjenjivanja prijava iz Pravilnika, Povjerenstvo za ocjenjivanje
prijava ocijenilo je pristigle projekte/programe, te zapisnik o ocjeni istih uputilo općinskom
načelniku radi donošenja odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe / projekte.
Temeljem Zapisnika Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, općinski načelnik je
odabrao programe/projekte koji će se financirati u 2017. godini iz Proračuna Općine
Ljubešćica, a podaci o udrugama kao nositeljima tih programa/projekata kao i podaci o visini
dodijeljene financijske potpore, sadržani su u Tablici 1. koja čini sastavni dio ove Odluke.
Sukladno odredbi članka 28. Pravilnika, udruge kojima je dodijeljena financijska
potpora, dužne su s Općinom Ljubešćica sklopiti ugovor o financijskog potpori, kojim će se
urediti međusobna prava i obveze (iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja
dodijeljenih sredstava, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te
ostala međusobna prava i obveze).
Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke, udruga koja je sudjelovala na Javnom natječaju može podnijeti
pisani prigovor sukladno članku 27. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za
opće
dobro koje provode udruge na području Općine Ljubešćica („Službeni vjesnik Varaždinske
županije“ broj 68/16).
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 podnosi općinskom načelniku putem Povjerenstva za otvaranje prijava i
provjeru propisanih formalnih uvjeta prijava u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke.
O prigovoru odlučuje općinski načelnik. Odluka općinskog načelnika po prigovoru je
konačna.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nenad Horvatić

Dostaviti:
1.Sudionicima Javnog natječaja –svima
(objavom na web stranici www.ljubescica.info )
2.Knjigovodstveni servis KONTO vl.Dražen Štriga,
Ulica braće Radić 15, Ljubešćica
3.Pismohrana, ovdje.

Tablica 1.

R.BR. PRIJAVITELJ

NAZIV
PROGRAMA/PROJEKTA

DODIJELJENI IZNOS
NOVČANE POTPORE
(u kunama)

1.

Kulturno umjetničko
društvo Ljuba voda

2.

Udruga „Ljubeška
mladež“

1.Obnova tradicijskog blaga
2.Afirmacija kulturnog
amaterizma
3.Tradicija i generacije
Poboljšanje kvalitete življenja
mladih te promicanje interesa
mladih na području Općine
Ljubešćica

3.

Udruga vinogradara
i voćara „Mejaši“
Ljubešćica

Promicanje i razvoj
vinogradarstva, voćarstva i
podrumarstva

12.000,00

Razvoj sporta na području Općine
Ljubešćica

60.000,00

5.

Zajednica sportskih
udruga Ljubešćica
Udruga
umirovljenika i
starijih osoba
„Ljubešćica“

Zaštita i promicanje kulturne
baštine na području Općine
Ljubešćica

18.000,00

6.

Lovačko društvo
„Vepar“ Ljubešćica

Promicanje i unapređivanje
lovstva

24.000,00

7.

Dječji zbor
Mozartine

Koncert Dječjeg zbora Scarlattine

4.

36.000,00

6.000,00

2.500,00

