Temeljem stavka 4. članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola (“Sluţbene novine” Grada
Pule br. 14/15), po raspisanom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata,
manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada
Pule–Pola radi dodjele financijskih sredstava udrugama za potpore malih vrijednosti iz
djelokruga poslova Ureda Grada i Upravnog odjela za financije i opću upravu, Gradonačelnik
Grada Pule dana 10. svibnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga
Članak 1.
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom
pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Grada Pule –Pola radi dodjele financijskih sredstava
udrugama za potpore malih vrijednosti iz djelokruga poslova Ureda grada i Upravnog odjela
za financije i opću upravu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), sukladno
kriterijima propisanim Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola, na sjednici odrţanoj dana 10.
svibnja 2016. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog
poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Članak 2.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 10. svibnja 2016. godine.
Članak 3.
Odobravaju se financijska sredstva za programe ili projekte:
-

Pljočkarski klub Škrilja, Pula, Argonautska 68, za program pod nazivom PK
ŠKRILJA – program godišnjih aktivnosti – u iznosu od 15.000,00 kuna;

-

Udruga pčelara Pula, Pula, Tina Ujevića 1, za program pod nazivom Upoznajmo
pčele i njihove proizvode – u iznosu od 20.000,00 kuna;

-

Hrvatski boksački savez, Zagreb, Trg K. Ćosića 11, za program pod nazivom Premier
liga u boksu, kolo lige IPG tim – Slavonija tim – u iznosu od 20.000,00 kuna;

-

Sportska udruga slijepih „Učka“, Pula, Trg kralja Tomislava 11, za aktivnost pod
nazivom Ekipni turnir u pikadu povodom Dana grada Pule – u iznosu od 3.000,00
kuna;

-

Atletski klub „Spektar“, Pula, 43. Istarska divizije 1, za projekt pod nazivom
Paraolimpijske igre RIO 2016. – u iznosu od 10.000,00 kuna;

-

Udruga nogometni klub „ISTRA-PULA“, Pula, Mate Balote 11, za program pod
nazivom Program rada u 2016. godini – u iznosu od 10.000,00 kuna;

-

Boćarski klub osoba s invaliditetom Istarske županije „Istrijana“, Pula, Trg na mostu
2, za projekt pod nazivom Od obiljeţavanja 10. godina BKOSIŢ Istrijana,
međunarodnog prvenstva Poljska, do domaćinstva prvenstva Hrvatske – u iznosu od
10.000,00 kuna;

-

Jedriličarski klub Gratisan, Pula, Buonarottijeva 10, za projekt pod nazivom Potpora
očuvanju pomorske baštine – u iznosu od 6.000,00 kuna;

-

Udruga slijepih Istarske županije, Pula, Zadarska 40, za manifestaciju pod nazivom
65. nam je tek – u iznosu od 5.000,00 kuna

Povjerenstvo je ocijenilo da financijska sredstva nije moguće dodijeliti iz proračunskih
sredstava Ureda Grada i Upravnog odjela za financije i opću upravu za programe ili projekte
prijavljene od strane Sindikata umirovljenika Hrvatske Podružnica Pula, Udruge osoba s
intelektualnim teškoćama Istre, Udruge za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju
liječenih ovisnika o drogama-skraćeni naziv UZPIRO-CRO Pula, Udruge Institut Pula.
Prijave udruga iz stavka 2. ovog članka, ustupaju se na rješavanje upravnim tijelima Grada
Pule u čiji djelokrug poslova pripada djelatnost navedenih udruga.
Za prijave programa ili projekta udruga Plesni klub Infinity i Hung gar kung fu klub,
Povjerenstvo je odgodilo donošenje odluke o dodjeli potpore male vrijednosti do dostave
očitovanja upravnih tijela Grada u čiji djelokrug poslova pripada djelatnost navedenih
udruga, o dodijeljenim financijskim sredstvima po provedenom javnom pozivu za tekuću
godinu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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