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 UDRUGE GRAĐANA, 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 UDRUGE GRAĐANA
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 UDRUGE
GRAĐANA (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 UDRUGE GRAĐANA 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 UDRUGE GRAĐANA dodjeljuju se kako slijedi:
- Udruga civilnih invalida rata Istarske Županije; 2.000,00 kuna za program „Zaštita i
poticanje prava te poboljšanje uvjeta življenja civilnih invalida rata na području Istarske
Županije“,
- Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule – podružnica Medulin; 2.000,00 kuna
za program „Obilježavanje obljetnica NOR-a i njegovanje antifašističkih demokratskih
tradicija“,
- Udruga Agro Mediterana; 6.000,00 kuna za projekt „Edukativna predavanja i radionice na
temu zaštite mediteranskog bilja i očuvanja mediteranskog krajobraza kroz projekt zavičajne
nastave u OŠ Dr. Mate Demarina Medulin“,
- Konjički klub „Istra Star“; 2.000,00 kuna za projekt „Finale Istarske endurance Lige 2016.“,
- Klub za promicanje ekologije „Eko more“; 7.000,00 kuna za program „Organizacija i
provedba aktivnosti udruge Eko more“,
- Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH – podružnica Općine Medulin;
21.000,00 kuna za program „Sindikalci 2016.“,
- Udruga Medulinska placa; 15.000,00 kuna za projekt „Medulinske tradicionalne večeri“,
- Udruga za promicanje igre Picigin „Pešekan“; 30.000,00 kuna za projekt „Pešekan kup i
Picigin open“,
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – podružnica Medulin; 25.000,00 kuna za program „Skrb za
ostvarenje socijalnih, ekonomskih i građanskih prava umirovljenika i starijih osoba i
osmišljavanje i organiziranje aktivnosti u slobodno vrijeme“,
- Poljoprivredna udruga „Ulika“; 100.000,00 kuna za program „Ulika 2016.“,
- Udruga mladih Medulin; 10.000,00 kuna za projekt „Međunarodni dan tjelesne aktivnosti –
Sportski dan“,

- Udruga mladih Medulin; 5.000,00 kuna za projekt „Orijentacijski treninzi u prirodi“,
- Udruga za promicanje eko turizma „Eko me“; 3.300,00 kuna za projekt „Podvodna poučna
staza Bijeca – Školjić“,
- Udruga Snoopy; 10.000,00 kuna za program „Zbrinjavanje napuštenih životinja i edukacija
građana“,
- Udruga za Pet Therapy Indeficienter Vinkuran; 7.000,00 kuna za projekt „2. Međunarodna
Pet Therapy konferencija“,
- Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre; 2.000,00 kuna za projekt „Festival bošnjačke kulture u
Istri 2016.“.
Članak 5.
Sredstva se ne dodjeljuju za financiranje programa i projekata kako slijedi:
- Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka, za projekt „IKR StartUps“,
- Hrvatski časnički zbor – Zajednica udruga Istarske Županije, za projekt „Kongres pričuvnih
časnika Alpe-Dunav-Jadran“,
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, za program
„Sportsko – rekreativni program“,
- Lovačko društvo Istra, za program „Aktivnosti zaštite, uzgoja i korištenja divljači“,
- Lokalna akcijska grupa Južna Istra, za projekt „Male ruke za šporke muke“,
- Udruga HVIDR-a Pula, za program „Obilježavanje obljetnica i mjesta stradavanja hrvatskih
branitelja u Domovinskom ratu, psihosocijalna pomoć i stambeno zbrinjavanje HRVI i
njihovih obitelji“,
- Udruga mladih Medulin, za projekt „Grupna maska za maškare“.
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.
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