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Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“NN” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i 
Zakona o proračunu (NN 87/08) Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene 
djelatnosti objavljuje: 

 
P O Z I V 

za predlaganje programa javnih potreba Općine Medulin za 2014. u  
KULTURI 

 

 

Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Medulin su 
kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za općinu Medulin. U 
program javnih potreba u kulturi Općine Medulin za 2014. godinu uvrstiti će se:  

1.1. redovne djelatnosti udruga u kulturi koje djeluju na području Općine Medulin 

1.2. projekti od značaja za Općinu Medulin: 
a) zaštita povijesne i kulturne baštine, 
b) izdavaštvo, 
c) likovno-galerijske djelatnosti, 
d) glazbeno, scenske, filmske i ostale medijske djelatnosti, 
e) nove medijske kulture i kulture mladih, 
f) međunarodne kulturne suradnje, 
g) religijske kulture, 

1.3. digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske djelatnosti 

1.4. informatizacija udruga u kulturi (potpora za nabavku opreme, potpora za izradu 
web stranica) 

 
Prijava treba sadržavati: 

1. Propisane obrasce prijave Općine Medulin (opisni u wordu i financijski u excelu) 
2. Priloge (odvojeno skenirani u pdf formatu kako bi se vidjeli potpisi i pečati) 

2.1. Izvještaj o radu i izvršenju programa rada udruge od 01.01.13.-30.06.13. uz procjenu 
izvršenja Plana do 31.12.2013.g.  

2.2. Poseban izvještaj o utrošenim sredstvima iz dobivenih sredstava Općine Medulin za 2012.g. 
2.3. Izvještaj o radu udruge i zaključni račun za 2012.g  
2.4. Zapisnik sa zadnje skupštine Udruge, 
2.5. Popis članova udruge sa označenim članovima sa područja Općine Medulin 
2.6. Rješenje o registraciji udruge (samo za novoosnovane udruge ili one koje se prvi put javljaju 

na natječaj Općine Medulin) 

 
Potrebni obrasci za prijavu na natječaj, mogu se preuzeti www.medulin.hr. 
 
Sve prispjele programe ocijeniti će i obraditi UO za opće poslove i društvene djelatnosti i 
tematski odbori Općinskog vijeća Općine Medulin, te će prijedlozi biti upućeni Općinskom 
vijeću na razmatranje i odlučivanje u sklopu donošenja Proračuna za 2014. godinu. 

 

Prijave se šalju:  
1. e-mailom na: helga@medulin.hr  (svi obrasci i skenirani dokumenti). 
2. poštom ili osobno (svi original dokumenti i potpisani obrasci) na adresu: OPĆINA 

MEDULIN, Centar 223, 52203 Medulin s naznakom Za natječaj: prijedlog javnih 
potreba Općine Medulin u 2014. g. - KULTURA  

 
Rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 16.09.2013. zaključno do 10 sati.  
Nepotpune prijave, prijave koje nisu na propisanim obrascima ili prijave koje budu 
dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati.  
 
Za sve nejasnoće i pitanja: 385-657, 385-656 ili na e-mail: helga@medulin.hr. 

  

 
OPĆINA MEDULIN 
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