
 Na temelju 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), članka 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski, KLASA: 023-01/16-01/01, 

URBROJ:2137/18-16-1 od 15. veljače 2016. godine i članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski 

(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), dana 20. travnja 2016. godine, 

općinski načelnik Općine Kloštar Podravski donio je 

 

ODLUKU 

o financiranju provedbe Programa javnih potreba u sportu na području  

Općine Kloštar Podravski u 2016. godini 

 

Članak 1. 

Temeljem prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje odobrava se financiranje provedbe 

Programa provedbe Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravki u 2016. 

godini sljedećim udrugama: 

1. Nogometnom klubu „Mladost“, Kloštar Podravski, 1. svibnja 11 u iznosu  

78.000,00 kuna, 

2. Športskom nogometnom klubu „Bušpan“, Kozarevac, Suhopoljska bb u iznosu 

27.000,00 kuna 

3. Motociklističkom  klubu „KARAS TEAM“, Kozarevac, Suhara 9 u iznosu 

13.000,00 kuna, 

4. Nogometnom klubu „Prugovac“, Prugovac Vinogradska 1 u iznosu 34.000,00 

kuna, 

5. Školi nogometa 08. Općine Kloštar Podravski, Kloštar Podravski, 1. svibnja 11 

u iznosu 18.000,00 kuna. 

 

Članak 2. 

 Radi provedbe ove Odluke, Općina Kloštar Podravski i udruge iz članka 1. ove Odluke, 

sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Podravski 

sklopit će Ugovor o financiranju. 

 

Članak 3. 

Iznose iz članka 1. ove Odluke isplaćivat će se iz odgovarajuće stavke Proračuna Općine 

Kloštar Podravski za 2016. godinu. 

Općina Kloštar Podravski ima pravo uskratiti ili umanjiti isplatu sredstava ovom Odlukom i 

sklopljenim Ugovorom u financiranju ako predstavničko tijelo Općine izmjenama i dopunama 

Proračuna utvrdi umanjenje sredstava, te će se u tom slučaju sklopiti Aneks Ugovora s udrugama iz 

članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

KLASA: 402-08/16-01/02 

URBROJ: 2137/16-16-25 

Kloštar Podravski, 20. travnja 2016. 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

                                                                                                                  Siniša Pavlović       


