
Temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) 

te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Općine Svetvinčenat (KLASA:402-08/19-01/01, URBROJ: 

2168/07-03-2-19-3) i članka 46. Statuta Općine Svetvinčenat („Službene novine“ br. 02/13), 

Načelnik Općine Svetvinčenat 1. travnja 2019. godine donosi 

ODLUKU  

o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja Općine Svetvinčenat u 2019. godini u 

prioritetnom području KULTURA 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile 

na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Svetvinčenat, objavljen 28. siječnja 2019. godine te prošle 

postupak formalne provjere i ocjenjivanja. 

Članak 2. 

U 2018. godini će se iz proračuna Općine Svetvinčenat financirati provedba projekata, programa i/ili 

manifestacija u prioritenom području KULTURA u ukupnom iznosu od 32.500,00 kn. 

PRIORITETNO PODRUČJE: KULTURA 

Redni 

broj 

Udruga/organizacija 

civilnog društva 
Projekt 

Prosječni 

broj 

bodova 

Iznos 

financijske 

potpore Općine 

Svetvinčenat 

1. 
POVIJESNA 

UDRUGA KAŠTEL 

„Hrabri vitezovi Savičente brane 

svoj kaštel Morosini-Grimani“ 
70 15.000,00 kn 

2. 

ISTARSKI 

PLJOČKARSKI 

SAVEZ 

„4. Međunarodni festival 

pljočkanja“ 
67 7.500,00 kn 

3. 

KLUB 

STUDENATA 

„ISTARSKI KLUB“ 

RIJEKA 

„Godišnji program rada Kluba 

studenata Istarki klub Rijeka“ 
62,6 1.000,00 kn 

4. 

DRUŠTVO „JOSIP 

BROZ TITO“ 

VODNJAN – 

SVETVINČENAT 

„Aktivnosti društva u 2019. 

godini“ 
46,3 1.000,00 kn 



5. 
START-UP 

UDRUGA 
„Turistička akademija“ 59,3 7.000,00 kn 

6. 

UDRUGA 

ANTIFAŠISTIČKIH 

BORACA I 

ANTIFAŠISTA 

GRADA PULE 

„Obilježavanje obljetnica iz 

NOB-e i razvijanje 

antifašističkih demokratskih 

tradicija“ 

44 1.000,00 kn 

UKUPNO: 32.500,00 kn 

 

Članak 3. 

Nadležnost nad provedbom aktivnosti kao provedbeno tijelo ima Jedinstveni upravni odjel. 

 

Članak 4. 

Ova odluka stupa na snagu donošenja, a biti će objavljena na službenim mrežnim stranicama Općine 

Svetvinčenat. 

 

KLASA: 402-08/19-01/01 

URBROJ: 2168/07-03-2-19-28 

Svetvinčenat, 1. travnja 2019. 

 

NAČELNIK OPĆINE SVETVINČENAT 

Dalibor Macan 


