
 Na temelju članka 27. 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 40. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine 
Funtana“, broj 02/13 i 04/15), Općinsko vijeće Općine Funtana-Fontane, na sjednici održanoj 
19. ožujka 2018. godine donosi  
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru  
Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro                      

iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 
 
 

Članak 1. 
 Daje se suglasnost na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima 
u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz 
Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu (KLASA: 402-01/18-01/5, URBROJ: 
2167/07-03/15-18-35 od dana 12. ožujka 2018. godine). 
 

Članak 2. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane za sklapanje ugovora o 
financijskoj potpori s udrugama kojima se dodjeljuju financijska sredstva u okviru Javnog 
poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine 
Funtana-Fontane za 2018. godinu.  
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 402-01/18-01/5 
URBROJ: 2167/07-02/15-18-37 
Funtana-Fontane, 19.03.2018. 
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć, v.r. 

 
 



 

 

 Na temelju članka 29. stavka 6. 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), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 
opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15 
i 7/17) i članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 
02/13 i 04/15), Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane donosi 

 
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru  

Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro                      
iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu 

 
 

Članak 1.  
 Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se 
prijavile na Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz 
Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu (KLASA: 402-01/18-01/5, URBROJ: 
2167/07-03/15-18-2 od dana 08. siječnja 2018. godine). 
 

Članak 2. 
 U skladu s Prijedlogom za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte 
udruga (KLASA: 023-01/18-01/6, URBROJ: 2167/07-01/15-18-11 od dana 12. ožujka 2018. 
godine), koji je dalo Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava prijavljenih na Javni poziv iz članka 1. 
ove Odluke, financirat će se provedba programa i projekata udruga u području kulture, sporta i 
rekreacije, socijalne skrbi te ostalih društvenih potreba, i to kako slijedi: 
 

Prioritetno 
područje Udruga  Program ili projekt Odobreni 

iznos 

Kultura  Mendule Vrsar  
Uvježbavanje i promicanje zborskog 
pjevanja te organizacija raznih kulturno-
glazbenih događanja 

12.000,00 kn  

Sport i 
rekreacija  

Nogometni klub 
Funtana 

Razvoj sportskih aktivnosti kroz 
nogomet  

388.000,00 kn 

Odbojkaški klub 
Funtana-Vrsar 

Razvoj sportskih aktivnosti kroz 
odbojku  

115.000,00 kn 

Boćarski klub 
Funtana 

Natjecateljska 2018. 77.500,00 kn 

Klub ritmičke i 
estetske gimnastike 
Galatea 

Razvoj KREG-a Galatea  10.900,00 kn  

Sportsko ribolovno 
društvo Grma 

Sudjelovanje u sportskim natjecanjima i 
organizacija klupskih takmičenja  

9.500,00 kn 



 

 

Klub ritmičko 
sportske 
gimnastike Poreč 

Poticanje i promicanje hrvatske 
gimnastike i sporta 

4.100,00 kn  

Kickboxing klub 
Vrsar 

Kickboxing sport  3.900,00 kn  

Ronilački klub 
Ugor  

Program razvitka ronjenja na području 
Vrsara i Funtane u 2018. godini 

3.800,00 kn 

Jedriličarski klub 
Horizont Poreč 

Popularizacija jedrenja i rekreativno 
jedrenje 

2.400,00 kn  

Vaterpolo klub 
Vrsar  

Vaterpolo  2.000,00 kn 

Stolnoteniski klub 
Vrsar  

Stolni tenis 2018.  2.000,00 kn 

Socijalna 
skrb  

Udruga slijepih 
Istarske županije 

Zaštita i unapređenje kvalitete života 
slijepih osoba u Istarskoj županiji 

6.100,00 kn 

Društvo 
distrofičara Istre  

Integracija osoba oboljelih od mišićne 
distrofije – neuromuskularnih bolesti s 
područja općine Funtana u 2018. godini  

5.600,00 kn 

Udruga roditelja 
osoba s 
kombiniranim 
smetnjama u 
psihofizičkom 
razvoju Istarske 
županije Pula 

Socijalizacija i integracija osoba s 
intelektualnim teškoćama  

5.500,00 kn 

Društvo invalida 
Poreč  

Mobilni tim 5.200,00 kn 

Ostale 
društvene 
potrebe  

Društvo Naša djeca 
Vrsar 

Akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u 
slobodnom vremenu  

55.000,00 kn 

Ženska udruga 
Loza Funtana  

Zdraviji život 46.500,00 kn 

Sindikat 
umirovljenika 
Hrvatske 

Skrb za ostvarenje socijalnih, 
ekonomskih i građanskih prava 
umirovljenika i starijih osoba te 
osmišljavanje i organiziranje aktivnosti 
u slobodno vrijeme umirovljenika i 
starijih osoba  

13.000,00 kn 

Udruga 
dragovoljaca i 
veterana 
Domovinskog rata 
Republike 
Hrvatske  

Program rada UDVDR-a RH 
Podružnice IŽ-a Ogranka Poreč za 
2018. godinu  

7.000,00 kn 

Udruga Inovativni 
projekti  

Solarna Funtana  2.800,00 kn  

 



 

 

Članak 3. 
 S udrugama iz članka 2. ove Odluke sklopit će se ugovori o financijskoj potpori 
projektu/programu iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu, a nadležnost nad 
njihovom provedbom imat će Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Općinskog vijeća Općine Funtana-

Fontane, a objavljuje se na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr) i 
„Službenom glasniku Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 402-01/18-01/5 
URBROJ: 2167/07-03/15-18-35 
Funtana-Fontane, 12. ožujka 2018. 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 


