REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski načelnik
KLASA: 402-04/20-01/6
URBROJ: 2128/02-20-12
Jelsa, 11. ožujka 2020.g.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa br. 05/13 i 08/13), Načelnik Općine
Jelsa dana 11. ožujka 2020. godine donio je
ODLUKU
1. Povjerenstvo za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za
sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Općine Jelsa pregledalo je i ocijenilo sve prijave koje su
prošle formalne uvjete.
2. Uslijed teže financijske situacije vezane za Corona-krizu, i smanjeno punjenje općinskog proračuna, Općina
Jelsa, ovisno o budućem razvoju proračunske situacije zadržava pravo isplate 35% manjeg iznosa za
sufinanciranje predmetnih potreba, od objavljenog.
3. Općina Jelsa pozvat će sve prijavitelje na razgovor i zatražiti da pojedine programe prebace za 2021.g.
4. Prihvaća se prijedlog konačne liste odabranih projekata/programa povjerenstva za dodjelu sredstava u
ukupnom iznosu od = 267.000,00 kuna kako slijedi:

Red.
Naziv udruge
broj
1. VESLAČKI KLUB JELSA
- škola veslanja u Jelsi
2. Akademski judo klub „JELSA“
- financiranje redovitog rada kluba (troškovi opreme, 3. otvoreno
prvenstvo O. Hvara i izgradnja montažne dvorane)
3. Rukometni klub „JELSA“
- financiranje ženskih selekcija za 2020. godinu – 15.000,00 kn
- financiranje muških selekcija za 2020. godinu – 55.000,00 kn

Iznos sufinanciranja za
2020. god.

4. Nogometni klub „VRISNIK“
- natjecanje u Hvarskoj nogometnoj ligi
5. Boćarski klub „Vela Stiniva“
- financiranje redovitog rada kluba
Šahovski klub „JELSA“
6. - edukacija mladih i odraslih u šahu
7. Hrvatski nogometni klub „VATRA“
- natjecanje u Hvarskoj nogometnoj ligi – 5.000,00 kn
- organizacija tradicionalnog malonogometnog turnira „Sv.Ivan“ u
Poljicima – 3.000,00 kn
8. Nogometni klub „JELSA“
- uređenje svlačionica i uključivanje mladih u sportsko natjecanje
Nogometni klub „SOŠK“ Svirče
9. - natjecanje u Hvarskoj nogometnoj ligi

= 75.000,00kn
= 18.000,00kn
= 70.000,00kn
= 8.000,00kn
= 2.000,00kn
= 40.000,00kn
= 8.000,00kn

= 38.000,00kn
= 8.000,00kn

NAČELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur., v.r.

