
Na temelju članka 24. Statuta Općine Sv. Petar u Šumi (“Službene novine Grada Pazinaˮ broj 20/09, 28/09 i 11/10), 
članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 
koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), ) te članka 27. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija 
od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, Načelnik Općine Sv. 
Petar u Šumi 10. svibnja 2017. godine donosi  
 

ODLUKU 
o dodjeli sredstava udrugama koje  se financiraju iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi u 2017. godini 

 
Članak 1. 

Ovom  se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava kojim se iz Proračuna Općine Sv. Petar u Šumi u 2016. godini financiraju 
programi, projekti i manifestacije udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za financiranje programa, projekata i 
manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Sv. Petar u Šumi za 2017. godinu, objavljen 27. ožujka 2017. godine 
te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja. 
 

Članak 2. 
U 2017. godini će se iz proračuna Općine Sv. Petar u Šumi financirati programi, projekti i manifestacije slijedećih 

organizacije civilnog društva: 
 
 

Naziv organizacije civilnog društva 
Prosječni broj 

bodova 
Iznos sredstava 

financiranja 

Udruga “Logos media” 97 1.300,00 

Gradska Udruga umirovljenika Pazin  75 1.500,00 

Udruga za poboljšanje kvalitete života “Čista pozitiva” 90 1.800,00 

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre  62 5.000,00 

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Pazin 32 2.500,00 

Nogometni klub Puris 75 60.000,00 

Udruga slijepih Istarske županije 25 2.000,00 

Pljočarski klub Sveti Petar 62 5.000,00 

 Atletski klub Agram 67 4.000,00 

Boćarski klub Puris 87 13.000,00 

Konjički klub “Hipos” 50 6.000,00 

 
Članak 3. 

Sa udrugama iz člana 2. ove Odluke, Općina će potpisati ugovor o financiranju programa/projekta/manifestacija, 
najkasnije 30 dana od dana donošenja iste.  
 

Članak 4. 
Općina će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca 

i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva, pratiti provedbu odobrenih i financiranih programa ili projekata udruga, 
sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija, Uredbi, pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine 
Sv. Petar u Šumi i drugim pozitivnim propisima.  

 
Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi i mrežnim stranicama Općine Sv. Petar u Šumi. 
 
 
 
KLASA: 402-01/17-01/01 
URBROJ: 2163/03-04-02-16-13 
Sv. Petar u Šumi, 10. svibnja 2017. 

OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI  
               Načelnik 
          Mario Bratulić 


