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I. Općinski načelnik
1.
Na temelju članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine
Funtana“, broj 2/13, 4/15 i 5/18), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane dana 02.
siječnja 2019. godine donio je
ODLUKU
o privremenom financiranju udruga
Članak 1.
Radi ostvarivanja redovnog programa rada udruga koje djeluju na području općine
Funtana-Fontane u vidu aktivnog učešća u sustavu natjecanja te organizacije raznih sportskorekreacijskih i kulturnih aktivnosti, odnosno kako ne bi došlo do poteškoća u njezinom radu, a
u krajnjem slučaju i do prestanka rada udruge, odobrava se privremeno financiranje sljedećih
udruga:
− Nogometnog kluba Funtana,
− Odbojkaškog kluba Funtana-Vrsar,
− Boćarskog kluba Funtana i
− Ženske udruge Loza Funtana.
Članak 2 .
Udruge iz članka 1. ove Odluke obvezuju se prijaviti na Javni poziv za financiranje
programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za
2019. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Članak 3.
Općina Funtana-Fontane će s udrugama iz članka 1. ove Odluke sklopiti Ugovor o
privremenom korištenju sredstava Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu (u
daljnjem tekstu: Ugovor), a iznos sredstava koji se pojedinoj udruzi može isplatiti iznosi do
maksimalno 25% sredstava odobrenih u 2018. godini.
Sredstva isplaćena temeljem Ugovora činit će sastavni dio ukupno odobrenih sredstava
putem Javnog poziva.
Članak 4.
U slučaju da pojedina udruga iz članka 1. ove Odluke ne zadovolji kriterije iz Javnog
poziva i ne ostvari pravo na financiranje iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, ista mora
sredstva vratiti u Proračun u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Javnog poziva.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine
Funtana“.

KLASA: 022-06/19-01/1
URBROJ: 2167/07-03/15-19-1
Funtana-Fontane, 02. siječnja 2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.
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2.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 57. Statuta
Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana”, broj 2/13, 4/15 i 5/18), a u
svezi s Proračunom Općine Funtana za 2019. godinu, Općinski načelnik Općine Funtana –
Fontane dana 02. siječnja 2019. godine donosi
PLAN
prijma u službu u Općini Funtana – Fontane za 2019. godinu
Članak 1.
Donosi se Plan prijma u službu za Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana – Fontane
za 2019. godinu kojim se utvrđuje stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2019. godini.
Članak 2.
Podaci iz članka 1. iskazani su u tablici koja se nalazi u nastavku i koja čini sastavni
dio ovog Plana.
Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:
• MS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog
specijalista,
• PS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke
ili stručnog prvostupnika struke,
• SSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,
• NSS - radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena
osnovna škola.
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE FUNTANA – FONTANE
Stručna sprema

MS

PS

SSS

NSS

Broj sistematiziranih radnih mjesta

5

1

2

1

Broj popunjenih radnih mjesta

4

0

1

1

Potreban broj službenika i namještenika

1

0

0

0

Potreban broj vježbenika

0

0

0

0

Članak 3.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Funtana”.
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