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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KOSTRENA 
Općinski načelnik 

KLASA : 022-06/20-0112 
URBROJ: 2170-07-03-21-118 
Kostrena, 23. ožujka 2021. 

Na temelju članka 49 . stavak I. Statuta Općine Kostrena (..Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 2/18, 11/18, 1/20, 1/21) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena 
(,,s!užbene novine Općine Kostrena " broj 1116), Općinski načelnik je donio sljedeću 

ODLUKU
 
O financiranju javnih potreba na području promicanja kulture u 2021. godini
 

J.	 Slijedom provedenog prvog kruga Natječaja za financiranje programa i projekata za zadovoljenje 
javnih potreba Op čine Kostrena na području promicanja kulture u 2021. godini financirat će se 
sljedeći programi: 
a.	 Katedra Čakavskog sabora Kostrena, OIB: 40739718559, Da se ne pozabi na še ČA , iznos: 

70.000,00 KN 
b.	 Udruga za kreativno stvaralaštvo" VALI" Kostrena, OIB: 38477274926, Program kreativnog 

stvarala štva odraslih i osoba treće životne dobi u 2021. godini, iznos: 42.000,00 KN 
e.	 Narodna čitaonica u Kostreni Sv. Luciji, OIB: 83370823595, Klasični koncerti mladih glazbenika, 

iznos: 7.000,00 KN 
tl.	 Udruga za kreativno stvaralaštvo "VALI" Kostrena, OIB: 38477274926, Cvjetna livada, iznos: 

18.000,00 KN 
e.	 Udruga Moto klub Fluminense riders, OIB: 80390145298, 10. Rijeka tattoo expo, iznos: 15.000,00 

KN 
f.	 Likovna udruga Velipin el, OIB: 59188531416, Škola crtanja i slikanja za odrasle, IVIos: 45.000,00 

KN 
g.	 Bratovština sv. Nikole u Kostreni Sv. Barbari, OIB: 46476970145, 150. obljetnica Narodne 

čitaonice Kostrena Sv. Barbara, iznos: 7.000,00 KN 
h. Likovna udruga Veli plnel, OIB: 59188531416, Likovni program za djecu, iznos: 34.000,00 KN 
L Udruga antifašističkih boraca i antifašista Općine Kostrena, OIB: 41910367151, Očuvanje i 

njegovanje antifašističke tradicije, iznos: 18.000,00 KN 
IL	 Općina će s korisnicima financiranja iz točke I. Odluke sklopiti ugovore o dodjeli financijskih 

sredstava. 
III.	 Isplata sredstava iz točke J. teretit će Proračun za 2021. godinu, pozicija 62, Javne potrebe u kulturi. 

Obrazloženje: 
Sukladno članku 29 . Pravilnika o financiranju javnih potreba Opć ine Kostren a ( ,Službene novine Op ćine 

Kostrena " broj 1/16), Povjerenstvo za procjenu prijava prist iglih na objavljeni Natječaj za financiranje javnih 
potreba Općine Kostrena na području pomicanja kulture u 2021. godini, razmatralo je i ocijenil prijave koje su 
pristigle u prvom krugu javnog natječaja. O svom radu sa činili su Zapisnik koj i sadrži i pr" edlog za dodjelu 
financijskih sredstava za programe. 

Sukladno prijedlogu odlučeno j e kao u izreci. 

Dostaviti: 
I.	 Korisnicima financiranja 
2.	 Upravni odjel za opće, pravne poslove i lokalnu samoupravu 
3. Upravni odjel za financije i gospodarstvo
 
@ Pismohrana
 


