
Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Medulin („Službene 
novine“ 1/2019), 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 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB, 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 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

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 ZDRAVSTVO I 
SOCIJALNA SKRB (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), razmotrilo i 
ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te dana 16. lipnja 2020. 
godine dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava. 

Članak 2.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od dana 16. 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 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 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 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB dodjeljuju se 
kako slijedi: 

- Udruga cerebralne paralize Istarske županije; 12.000,00 kuna za projekt „Kreativno 
vrijeme: radionice“,

- Društvo distrofičara Istre; 12.000,00 kuna za projekt „Integracija osoba oboljelih od 
mišične distrofije – neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Medulin u 2020. 
godini“,

- Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre; 12.000,00 kuna za projekt 
„“Aktivni u zajednici“

- Udruga slijepih Istarske županije; 8.000,00 kuna za projekt „Zaštita i unapređenje 
kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji“

- Društvo multiple skleroze Istarske županije; 6.000,00 kuna za projekt „Rehabilitacija 
za osobe s invaliditetom“,

- Klub liječenih alkoholičara Pula; 2.000,00 kuna za projekt „Liječenje, rehabilitacija i 
resocijalizacija ovisnika o alkoholu i članova njihovih obitelji“,

- Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske 
županije – Pula; 10.000,00 kuna za projekt „Socijalizacija i integracija osoba s 
intelektualnim teškoćama“,

- Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula; 3.000,00 kuna za projekt „I ja 
mogu! – terapijski program za osobe s intelektualnim teškoćama“ 



Članak 5.

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

      -    Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju „Hoću-mogu“ Pazin, za projekt; Redovni 
rad Udruge „Hoću-mogu“ za 2020. godinu
      -    Udruga civilnih invalida – Inkluzija Pula, za projekt; „Integracija i socijalizacija osoba s 
invaliditetom“
      -  Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, za projekt; „Savjetovanjem i 
edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom“     

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, 16. lipnja 2020.

NAČELNIK 
      Goran Buić, dipl.ing.
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