REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA GOLA
Općinski načelnik
KLASA: 007-01/18-01/03
URBROJ: 2137/06-18-34
Gola, 28. veljače 2018.
Na temelju odredbe članka 25. Pravilnika o financiranju programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Gola (KLASA: 007-01/16-01/11, URBROJ: 2137/06-16-1 od 10.
veljače 2016., dalje u tekstu: Pravilnik), članka 46. Statuta Općine Gola
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županija” broj 6/13), te prijedloga
Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, općinski načelnik Općine Gola
donosi
ODLUKU O ODABIRU PROGRAMA/PROJEKATA JAVNIH POTREBA U
SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE GOLA ZA 2018. GODINU
I.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje provedbe
programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Gola u
2018. godini, objavljenog na službenim stranicama Općine Gola
www.gola.hr, dana 17. siječnja 2018., odabire se 15 programa/projekta
udruga s područja sporta 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/projekata,
dužne
su
sklopiti
Ugovor
o
financiranju
programa/projekata javnih potreba u sportu za 2018. godinu, kojim će se
urediti međusobna prava i obveze.
II.
Podaci o udrugama i programima/projektima kojima nije odobreno
financiranje, navedeni su u Tablici 2. koja čini sastavni dio ove Odluke.
Udruge iz stavka 1. ove točke biti će posebno obaviještene o razlozima
zbog kojih su njihove prijave programa/projekata odbijene.
III.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Općine Gola www.gola.hr u
roku od 8 dana od dana donošenja. Navedena Odluka smatra se
dostavljenom sudionicima natječaja danom objave na službenim stranicama
Općine Gola i od dana objave počinje teći rok za prigovor. Prigovor se ne
može podnijeti na Odluku o visini dodijeljenih sredstava.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gola
(KLASA: 007-01/16-01/11, URBROJ: 2137/06-16-1 od 10. veljače 2016.),
općinski načelnik Općine Gola objavio je Javni natječaj za financiranje
provedbe programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine
Gola za 2018. godinu (KLASA: 007-01/18-01/03, URBROJ: 2137/06-18-1
od 17. siječnja 2018.) na službenoj web stranici Općine Gola www.gola.hr.
Na objavljeni natječaj pristiglo je ukupno 11 prijava.
Sukladno odredbama članka 20. i 24. Pravilnika, općinski načelnik je svojom
Odlukom (KLASA: 007-01/18-01/03, URBROJ: 2137/06-18-14 od 20.
veljače 2018.) imenovao Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja formalnih
uvjeta natječaja za financiranje provedbe programa/projekata javnih potreba
u sportu na području Općine Gola, a svojom Odlukom (KLASA: 007-01/1801/03, URBROJ: 2137/06-18-32 od 22. veljače 2018.) imenovao
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na natječaj za financiranje provedbe
programa/projekata javnih potreba u sportu na području Općine Gola za
2018. godinu.
Iz Liste prijavitelja koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za Udruge u
sportu u 2018. godini, utvrđeno je da 15 programa/projekta udovoljava
formalnim uvjetima iz Javnog natječaja.
Svih 15 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 programe/projekte, te obrasce o
ocjeni istih, uputilo općinskom načelniku radi donošenja Odluke o
odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte.
Temeljem dostavljenih obrazaca za ocjenjivanje prijava, općinski načelnik je
donio Odluku o programima/projektima koji će se financirati u 2018. godini
iz Proračuna Općine Gola, a podaci o tim udrugama u sportu kao nositeljima
tih programa/projekata kao i podaci o visini dodijeljene financijske potpore,
sadržani su u Tablici 1. koja je i sastavni dio ove Odluke.
Sukladno odredbi članka 30. Pravilnika, udruge u sportu kojima je
dodijeljena financijska potpora, dužne su sa Općinom Gola sklopiti Ugovor o
financiranju programa/projekata javnih potreba u sportu za 2018. godinu,
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, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ove Odluke, udruga u sportu koja je sudjelovala u Javnom
natječaju može podnijeti pisani prigovor sukladno članku 28. Pravilnika.
Prigovor se može podnijeti na postupak odabira programa/projekata, kojeg
se podnosi pismenim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u roku
od osam (8) dana od dana primitka ove Odluke. Odluku o prigovoru donosi
općinski načelnik i ona je konačna.

Općinski načelnik:
Stjepan Milinković, dr. med.

Dostaviti:
1.Sudionicima Javnog natječaja – svima (objavom
www.gola.hr)
2. Računovodstvo i financije JUO Općine Gola, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

na

web

Tablica 1.

PRIJAVITELJ

NAZIV PROJEKTA

DODIJELJENI
IZNOS NOVČANE
POTPORE
(u kunama)

stranici

1.

Nogometni klub
GOŠK Gotalovo

2.

ŠRK Šaran Gotalovo

3.

ŠRK Graničar Ždala

4.

ŽKK DHP Drnje

5.

ŠRK Smuđ Novačka

6.

Nogometni klub
PREKODRAVAC
Ždala

7.

Nogometni klub
FUGAPLAST Gola

8.

ŠRK Otočka

9.

Rukometni klub
Gola

10.

ŠRK Ješkovo Gola

11.

LU ZEC Gola Gotalovo

Javni natječaj za
financiranje provedbe
programa/projekata javnih
potreba u sportu
Klupska, županijska i
općinska natjecanja, škola
ribolova, radne akcije i
legalizacija
Financiranje udruge
9. Tradicionalni
Međunarodni Kup
Prekodravlja
Redoviti rad i škola košarke
u Prekodravlju sa MBL
Uređenje i priprema terena i
vode za klupsko natjecanje,
sudjelovanje na
natjecanjima Zajednice i
saveza, te sudjelovanje u
organizaciji proslave dana
Općine Gola
Natjecanje seniorske
momčadi u I. županijskoj
nogometnoj ligi u sezoni
2017./2018. i 2018./2019.
Natjecanje Juniorske
momčadi u sezoni
2017./2018. i 2018./2019.
Nogometno prvenstvo II.
ŽNL Koprivničko-križevačke
županije – Proljeće 2018.
Nogometno prvenstvo II.
ŽNL Koprivničko-križevačke
županije – Jesen 2018.
Klupsko natjecanje Otočka
2018.
Sportske aktivnosti i
natjecanja RK Gola u 2018.
Sportske aktivnosti ŠRK
Ješkovo Gola u 2018.
Zamjena propalog ondulin
pokrova i azbestnih ploča
na krovištu objekata
Lovozakupnina
Zamjena električnih
instalacija i naknadna
sanacija prostora

120.000,00

15.000,00
15.000,00
10.123,00
15.000,00

15.000,00

150.000,00

35.000,00
90.000,00
70.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
6.000,00
20.000,00
14.000,00

Tablica 2
PRIJAVITELJ

NAZIV
PROGRAMA/PROJEKTA

RAZLOG

1.
2.
3.

