Temeljem članka 29. stavak 5. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola (“Službene novine” Grada Pule
br. 06/16), po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna
Grada Pule za 2020. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola iz djelokruga Upravnog odjela za
društvene djelatnosti, Gradonačelnik Grada Pule-Pola dana 30. prosinca 2020. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava potpora malih vrijednosti namijenjenih za financiranje
manjih programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Grada Pule-Pola za 2020. godinu iz djelokruga Upravnog
odjela za društvene djelatnosti
Članak 1.
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za
dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Grada Pule-Pola za 2020. godinu namijenjenih
financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Grada Pula-Pola iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o
financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Grada Pule-Pola, na sjednici održanoj dana 29.12. 2020. godine, razmotrilo i ocijenilo prijave
koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog p.o. Gradonačelnika
pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti radi utvrđivanja prijedloga Odluke o
dodjeli financijskih sredstava.
Članak 2.
Utvrđuje se da je p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, uz
prethodnu suglasnost Upravnog odjela za financije i opću upravu vezano za osiguranje
sredstava u proračunu Grada Pule-Pola, utvrdila prijedlog Odluke o dodjeli financijskih
sredstava i proslijedila ga Gradonačelniku radi donošenja konačne odluke.
Članak 3.
Odobravaju se financijska sredstva za programe ili projekte:
- Humanitarna udruga „Naš san njihov osmijeh“, Prilaz Monte Cappelletta 3,
Pula, za projekt pod nazivom “More ljubavi“ – u iznosu od 10.000,00 kuna
- Udruga za edukaciji i radnu okupaciju osoba s invaliditetom Istarske županije
(UZERO), Vidikovac 90, Pula, za projekt pod nazivom “Mentoriranjem OSI
do podrške u zajednici“ – u iznosu od 5.000,00 kuna
- Udruga slijepih Istarske županije, Zadarska ulica 40, Pula, za projekt pod
nazivom “Legimus Tiflo“- u iznosu od 6.000,00 kuna
- Udruga za poboljšanje kvalitete života osoba s psihosocijalnim teškoćama Žuta
minuta, Mutvoranska 29, Pula, za projekt pod nazivom “Formiranje
ružičnjaka kao pomoć u rehabilitaciji oboljelih od shizofrenije “- u iznosu od
7.000,00 kuna

- Centar za zdrave životne navike „Vita Nova“, Kochova br. 6, Pula, za aktivnost
pod nazivom “Početna radionica zdrave i uravnotežene prehrane za
onkološke bolesnike“- u iznosu od 6.000,00 kuna
- Klub liječenih alkoholičara Pula, Dubrovačke bratovštine 14, Pula, za projekt
pod nazivom “Liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika o alkoholu“u iznosu od 5.000,00 kuna
- Udruga „Primalja i obitelj“, Grožnjanska ulica 26, Pula, za projekt pod
nazivom “Savjetovalište za dojenje za Istarsku županiju“- u iznosu od
6.000,00 kuna
Odbija se zahtjev Udruge privatnih vrtića Istarske županije iz Pule, Rohreggerova 22,
za manifestaciju pod nazivom Dan Grada Pule i Klub učenja Education Lab iz Splita,
Biogradska 8, za aktivnost pod nazivom Dijete i priroda: Ispričaj mi priču.
U provedenom postupku utvrđeno je da se dio aktivnosti iz stavka 2. ovog članka,
zbog posebnih okolnosti uvjetovanih proglašenjem epidemije bolesti COVID-19, nije
održao pa je zatjeve potrebno odbiti. Ostale aktivnosti Grad Pula nije u mogućnosti
financirati budući su, zbog posebnih okolnosti uvjetovanih proglašenjem epidemije
bolesti COVID-19 i posljedično tome smanjenju proračunskih prihoda, donijete
Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu pa su i sredstva planirana za
potpore ograničena.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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