REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO–ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 007-02/21-01/1
URBROJ: 2135-03-02/21-9
Tuhelj, 17.06.2021.
Temeljem 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 – dalje u tekstu
Uredba), članka 20. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine
Tuhelj, članka 47. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 12/18, 3/20 i
18/21), a nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2021. godinu (KLASA: 007-01/21-01/1, URBROJ: 213503-02/21-6) od 23.04.2021. godine i prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata (KLASA:
007-02/21-01/1, URBROJ: 2135-03-02/21-8) od 04.06.2021. godine, Načelnik Općine Tuhelj donosi
slijedeću
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Tuhelj za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju financijska sredstva potpore udrugama koje su se prijavile na „Javni
natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Tuhelj za 2021. godinu“.
Članak 2.
U 2021. godini će se iz Proračuna Općine Tuhelj financirati provedba programa i projekata udruga u
ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna, i to kako slijedi u tablici:

R.
BR.

NAZIV UDRUGE

1.

Kulturno-umjetničko
društvo Naša lipa

2.

Kuburaša udruga
"Munja" Tuhelj

3.

Etno udruga Kolovrat

4.

Kuburaška udruga
"Gromovi zagorja"

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA

Program rada KUD-a Naša lipa za 2021.
godinu
Program rada kuburaške udruge
"Munja" za 2021. godinu - aktivnosti
kulture
Očuvanje starih običaja, očuvanje starih
zanata i ostalih seoskih vještina
Njegovanje i održavanje tradicijskih
običaja, unapređenje i afirmacija
kuburaštva
1

PODRUČJE

BODOVI
(max 31)

ODOBRENA
SREDSTVA
(kn)

Kultura

23

17.000,00

Kultura

23

6.411,00

Kultura

20

9.000,00

Kultura

17

8.000,00

UKUPNO
5.

Kuburaša udruga
"Munja" Tuhelj

Športsko društvo
Tuhelj
UKUPNO
Društvo "Naša djeca"
7.
Tuhelj
6.

40.411,00
Program rada kuburaške udruge
"Munja" za 2021. godinu - aktivnosti
sporta

Sport

23

5.589,00

Institucionalni razvoj sporta

Sport

17

8.000,00
13.589,00

Godišnji plan i program rada

Ostalo

25

20.000,00

8.

Udruga za uzgoj,
zaštitu i lov divljači
"Srndač" Tuhelj

Godišnji program LU "Srndač" Tuhelj

Ostalo

22

13.000,00

9.

Udruga umirovljenika
Općine Tuhelj

Senior aktivnosti 2021.

Ostalo

20

9.000,00

10.

Društvo vinogradara,
vinara i prijatelja
dobrog vina "Trs
Tuhelj"

Godišnje aktivnosti udruge

Ostalo

20

9.000,00

UKUPNO
SVEUKUPNO (kultura, sport i ostalo)

51.000,00
105.000,00

Članak 3.
Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se Ugovorom
o financiranju programa i projekata.
Članak 4.
Općina, udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućuje pravo
na prigovor, kako je bilo naznačeno u tekstu natječaja. 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 ne može podnijeti na odluku o neodobravanju
sredstava ili visini dodijeljenih sredstava. Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom
obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru,
uzimajući u obzir sve činjenice donosi načelnik. Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana
primitka prigovora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Tuhelj.

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Hercigonja
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