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 OPĆINA ŠTITAR
OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 402-08/21-01/02/A
URBROJ: 2212/09-02-21/15
Štitar, 12. svibnja 2021. godine 

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16) – nastavno: Pravilnik, članka 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) – nastavno: Uredba i članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18, 08/20 i 05/21), a temeljem provedenog postupka Javnog poziva za prijavu projekata udruga u području kulture za 2021. godinu objavljenog dana 06. travnja 2021. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Štitar, www-opcina-stitar.hr, Općinski načelnik Općine Štitar na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata udruga, donosi sljedeću: 

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata i programa koje provode udruge u području kulture na području Općine Štitar u 2021. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos financijskih sredstava za financiranje projekata i programa udruga u području kulture koje su podnijele prijavu na Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture u 2021. godini (u nastavku: Javni poziv) objavljen dana 06. travnja 2021. godine na mrežnoj stranici Općine Štitar www.opcina-stitar.hr i na oglasnoj ploči Općine Štitar. 

Članak 2.
Za provedbu članka 1. Ove Odluke, Općina Štitar osigurala je sredstva u Proračunu za 2021. godinu.

Članak 3.
Osigurana sredstva iz članka 2. Ove Odluke raspoređuju se na sljedeći način: 
Red.br.
Naziv udruge
Adresa udruge
OIB
Naziv projekta/programa
Ukupni iznos projekta/kn
Iznos traženih sredstava/kn
Iznos dodijeljenih sredstava/kn
1.
KUD „Josip Kozarac“ Štitar
J.J.Strossmayera 36, 32274 Štitar
21567545079
Kultura za 2021.  

19.000,00

19.000,00

19.000,00
                                                                                       UKUPNO: 
19.000,00

Članak 4.
Općina Štitar će s udrugom kojoj su odobrena sredstva iz članka 3. ove Odluke zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze Općine Štitar kao davatelja financijskih sredstava i udruge kao korisnika sredstava. 
Članak 5. 
Udruge imaju pravo podnijeti prigovor na ovu Odluku u roku od 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja. Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar.
Sukladno članku 33. Pravilnika prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno na bodovanje nekog kriterija sa 0, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu odobrenih sredstava.
Odluku o prigovoru donosi Općinski načelnik u roku od 8 (osam) dana od primitka prigovora. 
Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Općine Štitar, www.opcina-stitar.hr i na Oglasnoj ploči Općine Štitar. 

Općinski načelnik:
Marko Bikić

Dostaviti: 
KUD „Josip Kozarac“, J.J. Strossmayera 36, Štitar 
Pismohrana, ovdje 




