
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 2019. godinu, iz 
prioritetnog područja UDRUGE GRAĐANA, Načelnik Općine Medulin dana 27. lipnja 2019. 
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 2019. 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 2019. 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 19. lipnja 2019. godine dostavilo 
prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava. 

Članak 2.

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 19. lipnja 2019. 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 2019. 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“; 38.200,00 kuna za projekt „Ulika 2019.“ 
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – podružnica Medulin; 30.000,00 kuna za projekt „Svi bi 
rado dugo živjeli, ali nitko rado da ostari!!!“
- Konjički klub „Istra Star“; 3.500,00 kuna za projekt „Istarska endurance liga, natjecanje u 
daljinskom jahanju“
- Konjički klub „Istra Star“; 12.000,00 kuna za projekt „Program cjelogodišnjeg rekreativnog 
jahanja za sve uzraste“
- Udruga MedulinArt; 6.000,00 kn, za projekt „Kreativna treća dob“
- Udruga MedulinArt; 15.977,00 kn, za projekt „6 točkica“
- Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske – podružnica 
Općine Medulin; 30.000,00 kuna za projekt „Sindikalci 2019.“
- Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule, podružnica Medulin; 5.000,00 kuna 
za program „Obilježavanje obljetnica iz NOB-a i razvijanje antifašističkih demokratskih 
tradicija“
- Ronilačko sportski klub „Mladost“ Medulin; 35.000,00 kuna za projekt „Obuka djece 
neplivača za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu“
- Udruga Airsoft klub Mutila - Medulin; 13.000,00 kuna za projekt „EDUZAAAB“
- Udruga Airsoft klub Mutila – Medulin; 5.000,00 kuna za projekt „Radionice tehničkog 
maketarstva“



- Udruga Airsoft klub Mutila – Medulin; 8.000,00 kuna za projekt „Oldtimer kamp Medulin“
- Udruga „Fido“; 5.000,00 kuna za projekt „Zbrinjavanje napuštenih životinja na području 
općine Medulin u 2019. godini“
- Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH, 2.000,00 kuna, za projekt „Sportsko 
rekreativni program“
- Udruga za zaštitu životinja „Snoopy“; 12.000,00 kuna za projekt „Zbrinjavanje napuštenih 
životinja i edukacija građana“ 
- Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre; 10.000,00 kuna za projekt „Festival bošnjačke kulture 
u Istri“
- Udruga „Medulinska placa“; 34.000,00 kuna za projekt „Medulinske tradicionalne večeri“.

Članak 5.

Sredstva se ne dodjeljuju za financiranje programa i projekata kako slijedi: 
- Konjički klub „Medulin“, za projekt „Obiteljski dan u Konjičkom klubu Medulin“
- Konjički klub „Medulin“, za projekt „Terapijsko jahanje za djecu s poteškoćama u suradnji s 
Dnevnim centrom za rehabilitaciju Veruda Pula“
- Jedriličarski klub „Delfin“ Pula, za projekt „Jedriličarska regata 14. memorijal kapetana 
Marka Marinovića“
- Lovačko društvo „Istra“, za projekt „Sufinanciranje troškova lovnog gospodarenja na 
području zajedničkog otvorenog lovišta XVIII/124 – Pula“
- Veslački klub Medulin, za projekt „MEDicinka“
- Jedriličarski klub „Clivo“, za projekt „Škola jedrenja za mlade“
- Jedriličarski klub „Clivo“, za projekt „Clivo sailing Cup“
- SRK Puls, za projekt „X race Premantura“
- LAGUR „Istarska batana“, za projekt „Udruživanjem do pozitivnog lokalnog razvoja“
- Udruga „Vitanova“, za projekt „Zdrave navike = zdrav život“
- BPW prvi hrvatski klub Pula, za projekt „Ostvarimo budućnost danas – Putokazi za ulazak u 
mikro i malo poduzetništvo“.

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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Medulin, 27. lipnja 2019. 

NAČELNIK 
      Goran Buić, dipl.ing.
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