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 dodjelu financijskih sredstava
udrugama za potpore malih vrijednosti iz djelokruga poslova Ureda Grada i Upravnog odjela
za financije i opću upravu, Gradonačelnik Grada Pule dana 16. veljače 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 dodjelu 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 16. veljače 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 16. veljače 2016.
godine.
Članak 3.
Odobravaju se financijska sredstva za programe ili projekte:
-

Udruzi privatnih vrtića Istarske županije, Pula, Rohreggerova 22, za program
Zajedničke manifestacije (Dan planete Zemlje 22. travnja 2016. godine sa ciljem
provođenjem raznih aktivnosti djece u prirodi i sudjelovanje u programu
obiljeţavanja Dana Grada Pule 05. svibnja 2016. godine) – u iznosu od 20.000,00
kuna;

-

Stolno teniskom klubu Pula, Pula, Trg kralja Tomislava 7, za projekt pod nazivom
Memorijal Dean Šešelja – u iznosu od 15.000,00 kuna;

-

Klub športskih ribolovaca „Uljanik“ Pula, Pula, Verudella 9, za program Mala škola
ribolova – u iznosu od 10.000,00 kuna;

-

Malonogometni klub Uljanik Orfej Pula, Pula, Kaštanjer 12, za program Promicanje,
razvitak i unapređenje malog nogometa – u iznosu od 5.000,00 kuna;

-

Savez udruga Rojc, Pula, Gajeva 3, za program Dnevnog boravka Društvenog centra
Rojc – u iznosu od 20.000,00 kuna;

-

Istarski kulturni sabor, Pula, Japodska ulica 48, za projekt 1. Festival klasične glazbe
„Mozart Marathone“ – u iznosu od 12.000,00 kuna;

-

Udruga očuvanja domaće beside i maškara Puljštine 2013., Pula, Grubišina 4, za
projekt Pulski karneval – u iznosu od 10.000,00 kuna;

-

Košarkaški klub Stoja, Pula, Lettisova 1, za program Ţenska košarka – u iznosu od
10.000,00 kuna.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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