
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA        

OPĆINA RIBNIK 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 402-08/16-01/04 

UR-BROJ: 2133/21-01-17-9 

U Ribniku, dana 27. studenoga 2017. godine 

 

 

Na temelju članka 21. i članka 22. Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje 

djeluju na području Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 49/16) i članka 47. 

Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 17/16), Općinski načelnik 

Općine Ribnik dana 27. studenoga 2017. godine, donio je 

 

 

ODLUKU 
o dodjeli potpora  

udrugama građana 

koje djeluju na području  

Općine Ribnik 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se pojedinačni novčani iznosi potpora po korisnicima, 

temeljem provedenog Javnog natječaja za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora 

udrugama građana koje djeluju na području Općine Ribnik, KLASA: 402-08/16-01/04, UR-

BROJ: 2133/21-01-17-3 od 19. travnja 2017. godine, kako slijedi: 

 

Prihvaćene prijave 

 

R. 

br. 

Naziv korisnika 

potpore 

Adresa OIB Naziv 

programa/projekta 

Odobreni 

iznos 

potpore  

u kunama 

1. LOVAČKO 

DRUŠTVO 

„SRNJAK“  

RIBNIK 

Veselići 

26, 

Ribnik 

09825889644 „Natjecanje 

streljačke ekipe u 

trapu“ 

 

3.000,00 

2. SPORTSKO 

DRUŠTVO 

„KOSTENJAR“ 

RIBNIK 

Ribnik 

b.b., 

Ribnik 

31087838515 „Renoviranje i 

opremanje 

sportskog igrališta“ 

 

3.000,00 

 

 



Odbijene prijave 

 

R. 

br. 

Naziv korisnika 

potpore 

Adresa OIB Naziv 

programa/projekta 

Razlozi 

odbijanja 

1. MOTO KLUB MX 

RIBNIK 

Jarnevići 

2, Ribnik 

24203396360 „Opremanje staze 

za moto cross“. 

 

 

Članak 15. 

i članak 16. 

Pravilnika. 

 

Članak 2. 

Temeljem ove Odluke Općinski načelnik i korisnici potpore potpisati će Ugovor o 

korištenju sredstava kojim će se definirati obveze korisnika u korištenju sredstava i 

izvještavanju o programima/projektima. 

 

 

Temeljem sklopljenih ugovora iz stavka 1. ovog članka vrši se isplata potpore na račun 

Korisnika u rokovima utvrđenim Ugovorom. 

 

Članak 3. 

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 visinu 

dodijeljenih sredstava.  

 

Prigovori se podnose Općini Ribnik 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 Općinski načelnik. 

 

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. 

 

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu natječajnog postupka. 

 

Odluka Općinskog načelnika je konačna. 

 

Članak 4. 

Sredstva financijske potpore udrugama građana u visini od 15.000,00 kuna, osigurana 

su u Proračunu Općine Ribnik za 2017. godinu, Program 11: Razvoj civilnog društva, P1011, 

Aktivnost: Donacije udrugama građana, A1011_01 („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

43/16). 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na internetskoj stranici Općine Ribnik 

www.ribnik.hr 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Željko Car, prof. 

 

 

http://www.ribnik.hr/

