Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 11/09 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i 35/18), članka 6. stavka 3. 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), te članka 6. Pravilnika o
financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na
području Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj
147/15), Župan Splitsko-dalmatinske županije 30. srpnja 2019., donio je
ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su predale
zahtjev za izravnu dodjelu sredstava iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno
Mišljenju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama u 2019. godini od 29.
srpnja 2019. godine.
Članak 2.
Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva „iz članka 1. ove Odluke“ te se odobrava izravna dodjela
financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 19.000,00 kuna sljedećim udrugama :
-

Udruga branitelja veterana vojne policije 72 bojna (OIB:55256258840; RNO:0200123 )
u ukupnom iznosu od 4.000,00 kuna za projekt: „Glavu gore, ruke na leđa“

-

Udruga „Mladi za Podbablje“ (OIB: 29825605223; RNO:0430556) u ukupnom iznosu
od 5.000,00 kuna za projekt: „Za rad Udruge“

-

Nogometni klub „OSK“ Otok (OIB:13605190470; RNO:0063096) u ukupnom iznosu od
5.000,00 kuna za projekt: „Za rad Udruge“

-

Udruga klape Gospi Sinjskoj (OIB:21483374441; RNO:0278017) u ukupnom iznosu od
5.000,00 kuna za projekt: „Od zvijezda sjajnija“.
Članak 3.

Sredstva „iz članka 2. ove Odluke“ isplatit će se iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije
za 2019. godinu na teret razdjela 005 Upravni odjel zajedničkih poslova.
Članak 4.
Zadužuje se Upravni odjel zajedničkih poslova za pripremu ugovora o izravnoj dodjeli
financijskih sredstava „iz članka 2. ove Odluke“ te za praćenje realizacije aktivnosti i obveza koje
proizlaze iz ugovora.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
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