
..... 

~ ..-,., 

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOSTRENA 
Općinski načelnik 

KLASA: 022-06/20-01/2 
URBROJ: 2170-07-03-20-127 
Kostrena, 02. travanj 2020. 

Na temelju članka 49 . stavak l. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" 
br. 2/1 8, 11/18 i 1120), Općinski načelnik donio je slijedeću 

ODLUKU 

I. Odgađa se zaključenje ugovora za financiranje programa/projekata prihvaćenih Odlukom 
Općinskog načelnika KLASA: 022-06/20-01/2, URBROJ: 2170-07-03-20-87 od 25. veljače 

2020. godine koji nisu započeli s provedbom aktivnosti iz programa prije proglašenja 
epidemije virusa COVID-19. 

II. Po prestanku epidemije revidirat će se iznosi priznati Odlukom iz točke I. izreke obzirom na 
sadržaj, mogućnost provedbe i raspoloživa proračunska sredstva. 

III. U odnosu na programe prihvaćene Odlukom iz točke 1. za koje su zaključeni ugovori, isplatit 
će se sredstva sukladno provedenim aktivnostima prije proglašenja epidemije virusom 
COVID-19 i dostavljenom izvještaju. U neizvršenom dijelu programa postupit će se kao u 
točki 2. ove Odluke. 

Obrazloženje: 

Proračunom Općine Kostrena za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (SN 
Općine Kostrena br. 10/19) planirana su sredstva za financiranje programa i projekata za zadovoljenje 
javnih potreba na području promicanja kulture u 2020. godini i to na poziciji 62 JAVNE POTREBE U 
KULTURI u iznosu 450.000,00 kn . 

Dana 2. siječnja 2020. godine raspisan je natječaj za financiranje programa i projekata za 
zadovoljenje javnih potreba na području promicanja kulture u Općini Kostrena u 2020. godini. Kao rok 
za dostavu prijava na natječaj naznačen je 3. veljače 2020. godine za prvi krug natječaja te 31. kolovoz 
2020. godine za drugi krug natječaja. 

U međuvremenu je Odlukom Ministarstva zdravstva proglašena epidemija bolesti COVID-19, 
te vezano uz negativne posljedice koje su uslijedile ili će tek uslijed iti, mišljenje je da se u konkretnom 
slučaju radi o natječaju i dodjeli sred stava za zadovoljenje javnih potreba koji u ovom trenutku nisu od 
presudne važnosti, te da se sredstva mogu prenamijeniti za mjere šireg javnog značaja, koje će biti 
usmjerene ublažavanju posljedica epidemije. 

Općins 

Vrani 

Dostaviti: 
l. Upravni odjel za opće , pravne poslove i lokalnu samoupravu 
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
 

Q) Pismohrana
 


