REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAĈKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVICA
Općinski naĉelnik
KLASA: 022-01/16-01/2
URBROJ: 238/40-01-16-35
Dubravica, 15. srpnja 2016. godine

Na temelju ĉlanka 29., stavka 6. 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) i ĉlanka 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proraĉuna Općine
Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/15), Općinski naĉelnik Općine
Dubravica, dana 15. srpnja 2016. godine, donosi

ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA
ZA 2016. GODINU

Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom utvrĊuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje
su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama za 2016. godinu, a koji je objavljen 16. ožujka 2016. godine.
Ĉlanak 2.
U 2016. godini iz Proraĉuna općine Dubravica financirat će se provedba programa/aktivnosti
udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 68.000,00 kn i to:
Tablica- primljene prijave prema redosljedu zaprimanja
Opis aktivnosti za koju se traži jednokratna Odobreni iznos
financijska potpora
potpore Općine
Dubravica (kn)
Udruga pĉelara Zaprešićkog Educiranje ĉlanova udruge i graĊana o 3.000,00 kn
kraja Ban Josip Jelaĉić
važnosti pĉela za opstanak ĉovjeĉanstva,
kroz predavanja i seminare struĉnog kadra.
Kupovina opreme.
Naziv udruge

Udruga umirovljenika Općine Djelovanje na razvijanju kulturno –
Dubravica
zabavnih djelatnosti kod ĉlanstva i to
organiziranjem
odmora,
oporavka
lijeĉenja, izleta, a po potrebi i ostale
aktivnosti u okviru svojim materijalnih
mogućnosti.
Puhaĉki orkestar Rozga
Organizacija koncerta i troškovi dirigenta
Puhaĉki orkestar Rozga
Uspostava suradnje na meĊunarodnoj
razini, organizacija gostovanja- 13.
MUZIKAFEST- u- DESKLE, te troškovi
prijevoza
Kulturno umjetniĉko društvo Obilježavanje 10- godišnjice KUD-a Pavao
Pavao Štoos Dubravica
Štoos i održavanje tradicionalne priredbe
„I ĉe mi je teško popevka zvoni“
Kulturno umjetniĉko društvo Proslava 115-te godišnjice Limene glazbe i
„Sv. Ana“ Rozga- Limena kupnja tube.
glazba
Lovaĉko društvo za uzgoj, Obilježavanje 70 godina rada lovaĉkog
zaštitu,
lov
divljaĉi
i društva „Vidra“ Dubravica. Održavanje i
streljaštva „Vidra“ Dubravica sudjelovanje u takmiĉenju u lovnom
streljaštvu.
Udruga
vinogradara
i Sudjelovanje na manifestaciji „Vino u
podrumara Općine Dubravica brdoveĉkoj ĉaši“ i Gastro eko-etno“.
Sudjelovanje na gospodarskom sajmu u
Zaprešiću. Sudjelovanje na „48. Izložbi
vina kontinentalne Hrvatske“ u Svetom
Ivanu Zelini. Troškovi struĉnih predavanja
za ĉlanove udruge. Troškovi organizacije i
provedbe struĉno obrazovnog izleta većim
vinskim podrumima.
Udruga žena Bobovljanke
Organizacija proslave 18. godišnjice
osnutka udruge. Obnova sveĉanih nošnji.
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Ĉlanak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Dubravica i na internetskim stranicama Općine Dubravica.

NAĈELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Franjo Štos
_______________________

