
Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Medulin („Službene 
novine“ 9/15), po raspisanom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu, iz 
prioritetnog područja KUTLURA, Načelnik Općine Medulin dana 18. svibnja 2016. godine, 
donosi 
 
 

ODLUKU  
o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu,  
iz prioritetnog područja KULTURA 

 
 

Članak 1. 
Utvrđuje se da je Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom 
natječaju za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge na području Općine Medulin za 2016. godinu, iz prioritetnog područja KULTURA (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), razmotrilo i ocijenilo prijave koje su 
ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te 16. svibnja 2016. godine dostavilo prijedlog radi 
donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.  
 

Članak 2. 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 16. svibnja 2016. godine. 
 

Članak 3. 
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin iz prioritetnog 
područja KULTURA za 2016. godinu.  
 

Članak 4. 
Sredstva za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 
Općine Medulin iz prioritetnog područja KULTURA dodjeljuju se kako slijedi:  
- Fenoliga, udruga u kulturi; 2.000,00 kuna za projekt „Izložbe u Školi“,  
- Fenoliga, udruga u kulturi; 25.000,00 kuna za projekt „Premankultura“,  
- Udruga MedulinArt; 11.000,00 kuna za projekt „Radionice“,  
- Udruga MedulinArt; 19.000,00 kuna za projekt „Božićni Festival“,  
- Udruga MedulinArt; 9.000,00 kuna za projekt „Izložbe, sajmovi, natjecanja“,  
- Udruga MedulinArt; 15.000,00 kuna za projekt „5. Ex tempore“,  
- Udruga za Pet Therapy Indeficienter Vinkuran; 5.000,00 kuna za projekt „R.E.A.D. raspleti 
priču“, 
- Udruga Studio Valeria; 7.000,00 kuna za projekt „Kreativnost i život“, 
- Udruga Studio Valeria; 8.000,00 kuna za projekt „Sence of Place“,  
- Udruga ljubitelja fotografije Format; 8.000,00 kuna za projekt „Foto tečaj za učenike OŠ dr. 
Mate Demarin Medulin“,  
- Udruga ljubitelja fotografije Format; 2.000,00 kuna za projekt „Reportažno praćenje 
manifestacija u Općini Medulin“,  
- Udruga ljubitelja fotografije Format; 3.500,00 kuna za projekt „Tečaj digitalne fotografije – 
Pješčana Uvala“,  
- Udruga Sakramenski; 40.000,00 kuna za program „Sakramenski 2016.“,  
- Udruga Arsanova; 21.000,00 kuna za program „Ars Vivendi“,  
- Plesni studio Pirueta; 13.000,00 kuna za program „Plesni program Piruete Medulin“,  
- Udruga za kreativni razvoj uz glazbu „Krug“; 10.000,00 kuna za projekt „Glazbeni kamp 
Skolion 2016.“,  
- DKUS Mendula; 85.000,00 kuna za projekt „Folklor“,  
- DKUS Mendula; 84.500,00 kuna za projekt „Orkestar Medulin“,  



- DKUS Mendula; 42.500,00 kuna za projekt „Klapa Škerac“,  
- DKUS Mendula; 52.500,00 kuna za projekt „Glazbene radionice“, 
- DKUS Mendula; 8.000,00 kuna za projekt „Dramska sekcija“, 
- Udruga za promicanje kulturnog turizma i očuvanje krajobraza „Rotonda“; 5.500,00 kuna za 
projekt „Nonina škrinja“,  
- Udruga za promicanje kulturnog turizma i očuvanje krajobraza „Rotonda“; 12.500,00 kuna 
za projekt „Moj cvit za lipši svit“,  
- Udruga za promicanje stvaralaštva „Art Studio“; 12.000,00 kuna za projekt „8. Dani 
stvaralaštva“,  
- Udruga mladih Medulin; 7.000,00 kuna za projekt „Kino na otvorenom“ 
 

Članak 5. 
Sredstva se ne dodjeljuju za financiranje programa i projekata kako slijedi:  
- Udruga Studio Valeria, za projekt „Pletenje u javnosti“,  
- Istarsko povijesno društvo, za projekt „Međunarodni znanstveni skup - U sjeni velikog rata“,  
- Klub studenata Istre „Mate Balota“ Zagreb, za projekt „KSI - Stvaralaštvo na istrijanski“. 
 

Članak 6. 
Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstva iz ove Odluke regulirat će se 
ugovorom o korištenju sredstava.  
 

Članak 7. 
Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Medulin za 
realizaciju ove Odluke.  
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na mrežnoj stranici Općine 
Medulin.  
 
 
 
KLASA:612-01/15-01/0019 
URBROJ:2168/02-01/2-16-46 
Medulin, 18. svibnja 2016.  
 
 
 
         NAČELNIK   
              Goran Buić, dipl.ing. 
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