REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 402-01/16-01/03
URBROJ: 2176/01-02-16-1
Sisak, 29. lipnja 2016.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), i članak 6 stavak 3 Uredbe o kriterijima, mjerilima
i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 12 Pravilnika za vrednovanje predloženih programa u
kulturi Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik“ broj 34/15) župan Sisačko-moslavačke
županije, 29. lipnja 2016. godine, donio je

ODLUKU
o odobravanju sredstava za financiranje/sufinanciranje troškova prijevoza
nagraĎenih sudionika 19. županijske smotre izvornih folklornih skupina
„Martinski susreti 2016.“
I.
Ovom Odlukom utvrĎuju se iznosi financijskih potpora za sufinanciranje troškova prijevoza za
sudionike 19. županijske smotre izvornih folklornih skupina „Martinski susreti 2016.“ koji su se
plasirali na državne i druge županijske smotre, sukladno Odluci
Državne smotre financiraju se u visini od 100 % iznosa troškova prijevoza dok se županijske
smotre sufinanciraju u iznosu od 50%
II.
Financijska sredstva osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 33/15) u Razdjelu 002 – Upravni odjel za
prosvjetu, kulturu i šport, Glavi 01 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport, poziciji R0016 Sredstva
za kulturu.
III.

Za državne smotre predloženi su:
„Vinkovačke jeseni“, Vinkovci
-

KUD „Sloga“ iz Majura

„Đakovački vezovi“, Đakovo
-

KUD „Sunjanka“ iz Sunje

Susret hrvatskih izvornih folklornih skupina u organizaciji Hrvatskog sabora kulture, Koprivnica
-

KUD „Martinčani“ iz Martinske Vesi

Za županijske smotre predloženi su:
„Igra kolo“, Ogulin
-

KUD „Pounjski pleter“ iz Dvora

„Brodsko kolo“, Slavonski brod
-

KUD „Ivančice“ iz Kutine

„Oj, Polačo nek ti ime traje“, Polača
-

KUD Čuntinćanka iz Hrvatskog Čuntića

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena na službenoj mrežnoj
stranici Sisačko-moslavačke županije.
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