
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 Ližnjan-
Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/17 - drugi dio) i članka 33. 
Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09-
pročišćeni 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 2018. godini, Načelnik Općine Ližnjan-
Lisignano dana 12.07.2018. godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima, manifestacijama i 

aktivnostima udruga/organizacija civilnog društva po javnom natječaju malih 
vrijednosti u 2018. godini  

 
 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama/organizacijama 
civilnog društva po provedenom Javnom natječaju malih vrijednosti u 2018. godini, 
objavljenom dana 19.06.2018. godine. 
 

Članak 2. 
Iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano u 2018. godini financirati će se sljedeći projekti, 
programi, manifestacije, aktivnosti malih vrijednosti udruga/organizacija civilnog društva: 
 
 

 

Evidencijski 

broj prijave 

 

Naziv organizacije 

 

Naziv 

programa/projekta/manifestacije/ 

aktivnosti 

Iznos 

financijske 

potpore u 

kunama 

 
 

1. 

Sindikat 
umirovljenika 

Hrvatske, Podružnica 
Pula, Ogranak 

Muntić-Valtura,  
Pula, Ćirilometodske 

družbe 4 

 
 

Plan rada Ogranka Muntić-Valtura za 
2018. s financijskim planom 

 
 

8.200,00 

 
2. 

Dnevni centar za 
radnu terapiju i 

rehabilitaciju, Pula, 
Gajeva 3 

 
Odlazak na festivale i sportske 

manifestacije 

 
1.600,00 

 
3. 

Kulturno-umjetničko 
društvo "KUJE", 
Ližnjan, Krasa 7 

 
Božićni koncert 

 
10.000,00 

 
4. 

Udruga "Ližnjanske 
maškare", 

Ližnjan, Krasa 41 

 
Ližnjanski karneval 

 
6.000,00 

UKUPNO  25.800,00 



 
 

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 opću upravu i 
administrativne poslove i Odsjek za proračun i financijsko-računovodstvene poslove Općine 
Ližnjan-Lisignano 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: 402-08/18-01/41 
URBROJ: 2168/03-01-18-7 
Ližnjan-Lisignano, 12.07.2018.                      
                                                                                                              NAČELNIK 
                                                                                              OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO 
 
                                                                                                             Marko Ravnić 


