
 

 

 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 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 2016. 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 2016. godinu (KLASA: 402-01/16-01/9, URBROJ: 
2167/07-03/15-16-2 od dana 04. srpnja 2016. godine). 
 

Članak 2. 
 U okviru Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke financirat će se provedba programa i 
projekata udruga u području sporta i rekreacije, socijalne skrbi te ostalih društvenih potreba, i to 
kako slijedi: 
 

Prioritetno 
područje 

Udruga  Program ili projekt Odobreni 
iznos 

Sport i 
rekreacija  

Stolnoteniski klub Vrsar  Stolni tenis  2.000,00 kn 
Stolnoteniski klub Funtana  Stolni tenis – rekreacija i škola  2.000,00 kn 
Nogometni klub 
Montraker  

Nogometni klub Montraker  1.400,00 kn 

Socijalna 
skrb  

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

Socijalizacija i integracija osoba 
s intelektualnim teškoćama  

6.000,00 kn  

Ostale 
društvene 
potrebe  

Sindikat umirovljenika 
Hrvatske – podružnica 
Vrsar  

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 – 
ogranak Poreč  

Porečki bataljun u 
Domovinskom ratu  

13.000,00 kn  



 

 

Članak 3. 
 Nadležnost nad realizacijom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni 
odjel Općine Funtana-Fontane. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na službenoj web stranici 

Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr) i „Službenom glasniku Općine Funtana“. 
 
 
KLASA: 402-01/16-01/9 
URBROJ: 2167/07-03/15-16-14 
Funtana-Fontane, 12. rujna 2016. 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 


