
Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Medulin („Službene 
novine“ 1/19), po raspisanom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2020. godinu, iz 
prioritetnog područja KUTLURA, Načelnik Općine Medulin dana 16. lipnja 2020. 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 2020. 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 2020. godinu, iz prioritetnog područja KULTURA (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), razmotrilo i ocijenilo prijave koje su 
ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te 15. lipnja 2020. godine dostavilo prijedlog radi 
donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava. 

Članak 2.

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 15. lipnja 2020. 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 2020. 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: 

- Plesni studio „Pirueta“ Medulin; 25.000,00 kuna za program „Godišnji plesni program“
- Klub za promicanje ekologije „Eko more“; 20.000,00 kuna za projekt „Podmorska 
arheologija – Medulin 2020.“
- Udruga za promicanje stvaralaštva „Art studio“, 10.000,00 kuna za projekt „12. dani 
stvaralaštva.“
- Udruga za promicanje kulturnog turizma i očuvanje krajobraza „Rotonda“, 6.000,00 za 
projekt „Nonina škrinja“
- Udruga ljubitelja fotografije „Format“, 10.000,00 kuna za projekt „Tečaj fotografije“
- Udruga ljubitelja fotografije „Format“, 5.000,00 kuna za projekt „Reportažno praćenje 
manifestacija u Općini Medulin“
- Udruga „klapa Škerac“, 25.000,00 kn, za projekt „Projekt promocije odora, povijesne uloge i 
važnosti Hrvatskog Sokola Medulin“
- Udruga „Mutila“, 4.000,00 kuna za projekt „Radionice tehničkog maketarstva“
- Udruga „Mutila“, 15.000,00 kuna za projekt „Vižula Vivit – Vižula živi 2“
- Udruga MedulinArt, 12.000,00 kuna za projekt „Radionice“
- Udruga MedulinArt, 15.000,00 kuna za projekt „Izložbe“
- Udruga MedulinArt, 12.000,00 kuna za projekt „9. slikarski Ex tempore“
- Udruga MedulinArt, 10.000,00 kn za projekt „Likovna kolonija“



- Udruga za promicanje kulture ArsaNova, 13.000,00 kuna za projekt „Program Ars Vivendi 4“
- Udruga Sakramenski, 48.000,00 kuna za program „Sakramenski 2020.“
- Udruga u kulturi Fenoliga, 25.000,00 kuna za projekt „Premankultura - koncerti i predstave“

Članak 5.

Sredstva se ne dodjeljuju za financiranje programa i projekata kako slijedi: 

- Udruga „Volim Istru“, za projekt „Krasna zemljo Istro mila"
- DKUS „Mendula“ Medulin, za projekt „Folklor“
- Udruga „Disonanca“, za projekt „Sudjelovanje Zbora pulske Muzičke akademije na 
koncertnoj izvedbi opere Il Vasallo di Szigeth (Sigetski vazal) skladatelja A. Smareglie 26. 
10. 2020. u Milanu“
- Djevojački zbor „Mozartine“, za projekt „Koncert Pjevačkog studija Mozartine“
- Glazbeni centar „Papandopuline“, za projekt „Besplatni glazbeni seminar za djecu i mlade“
- Udruga Mutila, za projekt „Kulturni krug 2“
- Udruga „Istra Inspirit“, za projekt „Ljetni kamp ‘Crispus via’“
- Udruga „MedulinArt“, za projekt „"Foto natječaj“
- Ronilački klub „Policajac ronilac“, za projekt „Google street view Medulin-Vižula“.

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:612-01/19-01/0031
URBROJ:2168/02-02/2-20-16
Medulin, 16. lipnja 2020. 

NAČELNIK 
      Goran Buić, dipl.ing.
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