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 2017. godinu, iz
prioritetnog područja UDRUGE GRAĐANA, Načelnik Općine Medulin dana 11. srpnja 2017.
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 2017. 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 2017. 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 7. srpnja 2017. godine dostavilo
prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.
Članak 2.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 7. srpnja 2017. 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 2017. 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:
- Poljoprivredna udruga „Ulika“; 100.000,00 kuna za projekt „Ulika 2017.“
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – podružnica Medulin; 25.000,00 kuna za projekt „Program
skrbi za starije osobe“
- Klub sportskog ribolova na moru „Šargo“ – Medulin; 5.000,00 kuna za program „Tečaj
udičarenja“
- Konjički klub „Istra Star“; 3.170,00 kuna za projekt „Istarska endurance liga – finale kupa u
daljinskom jahanju“
- Konjički klub „Istra Star“; 10.000,00 kuna za projekt „Program provedbe cjelogodišnjeg
rekreativnog jahanja za sve uzraste“
- Udruga „Medulinska placa“; 26.000,00 kuna za projekt „Medulinske tradicionalne večeri“
- Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske – podružnica
Općine Medulin; 25.000,00 kuna za projekt „Sindikalci 2017.“
- Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule; 2.000,00 kuna za program
„Obilježavanje obljetnica iz NOB – e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija“
- Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR Istarska batana; 50.000,00 kuna za projekt „Od
mora do stola“
- Ronilačko sportski klub „Mladost“ Medulin; 35.000,00 kuna za projekt „Obuka djece
neplivača za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu“
- Jedriličarski klub „Clivo“; 10.000,00 kuna za projekt „Škola jedrenja za mlade“
- Sportsko rekreacijski klub „Puls“; 10.000,00 kuna za projekt „Treking utrka - Kamenjak trek“
- Agro Mediterana, udruga za poticanje uzgoja mediteranskih kultura i očuvanje
mediteranskog krajobraza; 10.000,00 kuna za projekt „Zaštita primorske makovice“
- Udruga Airsoft klub Mutila - Medulin; 15.000,00 kuna za projekt „Eko – Kamenjak“

- Udruga Airsoft klub Mutila – Medulin; 2.100,00 kuna za projekt „Štrige i štriguni“
- Udruga Airsoft klub Mutila – Medulin; 2.500,00 kuna za projekt „Bojanje ulaznih vrata i
prozora u prizemlju zgrade Osnovne škole dr. Mate Demarin“
- Udruga za promociju eko turizma „Eko Me“ Medulin; 3.150,00 kuna za projekt „Podmorska
poučna staza Bijeca – Školjić“
- Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske; 2.000,00 kuna za
projekt „Sportsko – rekreativni program“
- Udruga za zaštitu životinja „Snoppy“; 10.000,00 kuna za projekt „Zbrinjavanje napuštenih
životinja i edukacija“
- Udruga civilnih invalida rata Istarske Županije; 2.000,00 kuna za projekt „Zaštita i poticanje
prava te poboljšanje uvjeta življenja civilnih invalida rata na području Istarske Županije“
- Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre; 3.000,00 kuna za projekt „Festival bošnjačke kulture u
Istri“
Članak 5.
Sredstva se ne dodjeljuju za financiranje programa i projekata kako slijedi:
- Konjički klub „Istra Star“, za projekt „Program turističkog jahanja s ciljem promocije
sportskih aktivnosti na području Općine Medulin“
- 1. Domobranska bojna Pula, za projekt „Obilježavanje 25. obljetnice ustroja 1.
Domobranske bojne Pula čiji su obol uvelike dali mještani Općine Medulin“
- Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, za projekt „Otključaj tajne živog
svijeta – morska priča u Medulinu“
- Grupa sredozemna medvjedica – udruga za istraživanje i zaštitu prirode, za projekt
„Monitoring sredozemne medvjedice putem kamera u špiljama na području rta Kamenjak i
istočne obale Istre“
- Ronilački klub „Meduza“, za projekt „Plavi val“
- Klub studenata Istarski klub Rijeka, za projekt „Godišnji program rada kluba studenata
„Istarski klub“ Rijeka“
- Klub studenata Istarski klub Rijeka, za projekt „IKR Start up“
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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