Na temelju članka 29. stavak 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 48. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine LižnjanLisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/17 - drugi dio) i članka 33.
Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17), a temeljem prijedloga odluke Povjerenstva za
ocjenjivanje/kvalitativnu procjenu prijavljenih programa, projekata, manifestacija i aktivnosti
po raspisanom Javnom natječaju malih vrijednosti u 2017. godini, Načelnik Općine LižnjanLisignano dana 28.12.2017. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima, manifestacijama i
aktivnostima udruga/organizacija civilnog društva po javnom natječaju malih
vrijednosti u 2017. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama/organizacijama
civilnog društva po provedenom Javnom natječaju malih vrijednosti u 2017. godini,
objavljenom dana 07.12.2017. godine.
Članak 2.
Iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano u 2017. godini financirati će se sljedeći projekti,
programi, manifestacije, aktivnosti malih vrijednosti udruga/organizacija civilnog društva:

Evidencijski
broj prijave

1.

2.
3.

4.
UKUPNO

Naziv organizacije
KULTURNOUMJETNIČKO
DRUŠTVO "KUJE",
LIŽNJAN, KRASA 7
CRKVENI ZBOR
ŽUPE SV. MARTINA LIŽNJAN, LIŽNJAN,
LIŽNJAN 166
KLUB STUDENATA
"ISTARSKI KLUB"
RIJEKA, BLAŽA
POLIĆA 2/II
DNEVNI CENTAR ZA
RADNU TERAPIJU I
REHABILITACIJU
PULA, GAJEVA 3

Naziv
programa/projekta/manifestacije/
aktivnosti

Iznos
financijske
potpore u
kunama

Božićni koncert

5.186,00

Promicanje, razvoj i unapređenje
glazbene zborske djelatnosti

10.000,00

IKR StartUp

1.348,00

Odlazak za festivale i sportske
manifestacije

1.300,00
17.834,00

Članak 3.
Međusobni odnosi Davatelja i Korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirati će se
ugovorom o dodjeli odnosno korištenju sredstava.
Članak 4.
Zadužuju se Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne
poslove i Odsjek za proračun i financijsko-računovodstvene poslove Općine LižnjanLisignano za provedbu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i na mrežnoj
stranici Općine Ližnjan-Lisignano.
KLASA: 402-08/17-01/104
URBROJ: 2168/03-01-17-5
Ližnjan-Lisignano, 28.12.2017.
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OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Marko Ravnić

