
Na temelju članka 13. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Cernik 

(„Službeni glasnik Općine Cernik“ br. 07/17.) Općinski načelnik donosi 

  

Odluku o financiranju programa udruga  iz područja  

C. Poljoprivreda, unapređenje života na selu, promicanje i očuvanje 

tradicijskih vrijednosti i običaja, te brige o djeci i starijim osobama 

 

I. 

Temeljem  prijedloga odluke povjerenstva za provedbu javnog poziva i ocjenjivanja 

programa/projekta koje provode udruge nakon provedenog postupka ocjenjivanja prijava i 

razmatranja predloženih iznosa financiranja programa/projekata utvrđuje prijedlog odluke o 

financiranju programa iz područja  Poljoprivreda i lovstvo, unapređenje života na selu, 

promicanje i očuvanje tradicijskih  vrijednosti i običaja, te brige o djeci i starijim osobama 

sukladno javnom pozivu za financiranje programa/projekata udruga u 2020. godini, utvrđuje 

se odluka  o odobravanju financijskih sredstava , kako slijedi:  

 

1.  „Udruga vinogradara i voćara „ Cernik = 10.000,00 kuna za programe  

„Razvoj i unapređenje vinogradarstva , voćarstva i podrumarstva“ 

2.  „Udruga matice hrvatskih umirovljenika Cernik“ = 5.000,00  kuna za program 

„Aktivni umirovljenici“ - Briga  za starije i nemoćne osobe članove udruge i 

održavanje životne sredine 

3. Udruga  dragovoljaca  i veterana dom.rata , Slavonski Brod , Ogranak Cernik = 

3.500,00 kuna za program 

„ Županijske sportske igre, državne sportske igre, obilježavanje obljetnica ratnih 

postrojbi i humanitarna pomoć članovima  udruge h obitelji“ 

4. Udruga  „Granada“ Šumetlica  = 1.500,00 kn za program 

„ Resocijalizacija društveno neintegriranih  osoba u borbi sa  pretilošću kroz redovnu  

afirmaciju  fitness centra“ 

II. 
Ova Odluka u smislu visine financijskih sredstava iz članka 1. može biti izmijenjena uslijed 

proračunskih mogućnosti, ovisno o prihodima Općine Cernik tijekom 2020., uvažavajući 

gospodarske i financijske okolnosti uzrokovane pandemijom Covid-19. 

 

U slučaju iz prethodnog stavka, nakon odgovarajuće izmjene ove Odluke, izvršit će se i 

odgovarajuća izmjena Ugovora o financiranju iz čl. III. Ove Odluke 

 

 

 



III. 

 

 S  navedenim Udrugama iz točke I. kojima su odobrena financijska sredstva Općina 

Cernik će potpisati ugovor o financiranju za 2020.g.  
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