
REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOSTRENA 
Općinski načelnik 

KLASA: 022-06/20-01 /2 
URBROJ: 2170-07-03-21-131 
Kostrena, 06. travnja 2021. 

Na temelju članka 49. stavak l . Statuta Općine Kostrena (..Službene novine Primorsko
goranske županije " broj 2/18 , 11/ 18, 1120, 1/21) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba 
Općine Kostrena (,,službene novine Općine Kostrena" broj 1/16), Općinski načelnikje donio sljedeću 

ODL UKU 
o financiranju javnih potreba na području zdravstva u 2021. godini 

I.	 Slijedom provedenog prvog kruga Natječaja za financiranje programa i projekata za 
zadovoljenje javnih potreba Općine Kostrena na području zdravstva u 2021. godini 
financirat će se sljedeći programi: 
a) UDRUGA ŽENA OPERIRANIH DOJKI NADA- RIJEKA, OIB: 4864835982: 

Prevencija i rano otkrivanje raka dojke, iznos: 16.300,00 kn 
b) Nastavno zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, OIB: 45613787772: 

Prevencijom do kulture nenasilja, iznos: 10.000,00 kn 
e)	 Udruga "... i djeci s ljubavlju", OIB: 60740373348: OTVORI OČI, iznos: 12.500,00 kn 
d) Društvo za istraživanje i potporu- DIP, OIB: 78171364712: "Hodaj i ti! u, iznos: 

10.000,00 kn 
e) Specijalistička pedijatrijska ordinacija mr.sc. Sanjin Kilvain, dr.med, OIB: 

18514401986: Edukativni program za djecu i roditelje- Astma i alergijski dermatitis u 
djece predškolske dobi, iznos: 10.000,00 kn 

J)	 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za anatomiju, OIB: 98164324541: 
Vježbanjem i pravilnom prehranom II borbi protiv osteoporoze, iznos: 20.000, OO kn 

IL Općina će s korisnicima financiranja iz točke J. Odluke sklopiti ugovore o dodjeli 
financijskih sredstava. 

IIL Isplata sredstava iz točke I. teretit će Proračun za 2021. godinu, pozicija 106, JAVNE 
POTREBE U ZDRA VSTVU. 

Obrazloženje: 

Sukladno članku 29 . Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena ("Službene 
novine Općine Kostrena " broj l /16), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni Natječaj 

za financiranje javnih potreba Općine Kostrena u zdravstvu u 2021. godini, razmatralo je i ocijenilo 
prijave koje su pristigle u prvom krugu javnog natječaja. O svom radu sa činil i su Z, isnik koj i sadrži 
i prijedlog za dodjelu financijskih sredstava za programe. 

Sukladno prijedlogu odlučeno je kao u izreci. 

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