
REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KOSTRENA 
Općinski načelnik 

KLASA: 022-06120-0112 
URBROJ: 2170-07-03-21-140 
Kostrena, 13. travnja 2021. 

Na temelju članka 49. stavak 1. Statuta Općine Kostrena ("Službene novine Primorsko
goranske županije " broj 2118, 11/18, 1120, 1121) i članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba 
Općine Kostrena ("Službene novine Općine Kostrena" broj I116), Općinski načelnik je donio sljedeću 

ODLUKU
 
o financiranju javnih potreba na području socijalne skrbi u 2021. godini
 

J.	 Slijedom provedenog prvog kruga Javnog natječaja za financiranje programa i projekata za 
zadovoljenje javnih potreba Općine Kostrena na području socijalne skrbi u 2021. godini 
financirat će se sljedeći programi: 
a) DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA GRADA RIJEKE, OIB: 673091277203, Centar za 

podršku osobama s invaliditetom u zajednici- aktivnosti u Kostreni, iznos: 4.000,00 kn 
b)	 KLUB PODVODNIH DJELATNOSTI INA KOSTRENA, OIB: 04553198905, 

Međunarodna škola ronjenja za djecu i mlade slabijeg imovinskog stanja, iznos: 9.000,00 
kuna 

e)	 UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH- ogranak 
Kostrena: Unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja, iznos: 45.000,00 kn 

d) UDRUGA "PROJEKT +/- 60", OIB: 10892487015, Komunikacija srcem- kako se bolje 
razumjeti, iznos: 8.500,00 kn 

II.	 Općina će s korisnicimafinanciranja iz točke J. Odluke sklopiti ugovore o dodjellfinancijskih 
sredstava. 

lIJ.	 Isplata sredstava iz točke J. teretit će Proračun za 2021. godinu, pozicija 123, JA VNE 
POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBJ. 

Obrazloženje: 
Sukladno članku 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Kostrena ("Službene 

novine Općine Kostrena " broj 1116), Povjerenstvo za procjenu prijava pristiglih na objavljeni Javni 
natječaj za financiranje programa i projekata za zadovoljenje javnih potreba Općine Kostrena na 
području socijalne skrbi u 2021. godini, razmatralo je i ocijenilo prijave koje su pristigle prvom krugu 
javnog natječaja. O svom radu sačinili su Zapisnik koji sadrži i prijedlog za dod' financijskih 
sredstava za programe. 

Sukladno prijedlogu odlučeno je kao u izreci. 

Dražen 
Dostaviti: 

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


