
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 2021. godinu, iz 
prioritetnog područja UDRUGE GRAĐANA, Načelnik Općine Medulin dana 24. svibnja 2021. 
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 2021. 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 2021. 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 21. svibnja 2021. godine 
dostavilo općinskom načelniku prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih 
sredstava.

Članak 2.

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 2021. godinu. 

Članak 3.

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 Mutila Medulin; 20.000,00 kuna za projekt „Očuvanje arhitektonske baštine kroz 
igru i radionice“
- Sindikat umirovljenika Hrvatske – podružnica Medulin; 21.000,00 kuna za projekt „U starosti 
možeš sve, a ništa ne moraš!“
- Konjički klub „Istra Star“; 10.000,00 kuna za projekt „Sportsko-rekreacijsko jahanje“
- Športski ribolovni klub „Big game 4tuna“; 10.000,00 kn za projekt „Otvoreno prvenstvo u 
lovu na veliku ribu Istarske županije - Medulin 2021.“
- Klub za promicanje ekologije Eko more - Medulin; 14.500,00 kuna za projekt „Plemeniti cilj 
za Medulinski zaljev“
- Udruga MedulinArt; 8.925,00 kuna za projekt - slikovnica „Budi kompa“
- Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske – podružnica 
Općine Medulin; 21.000,00 kuna za projekt „Sindikalci 2021.“
- Ronilačko sportski klub „Mladost“ Medulin; 25.000,00 kuna za projekt „Obuka djece 
neplivača za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu“
- Udruga „Fido“; 7.500,00 kuna za projekt „Zbrinjavanje napuštenih životinja na području 
općine Medulin u 2021. godini“
- Udruga Sakramenski; 16.800,00 kuna za projekt „Mali i veliki volonteri u akciji“
- Udruga za zaštitu životinja „Snoopy“; 18.000,00 kuna za projekt „Zbrinjavanje napuštenih 
životinja i edukacija građana“ 
- Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre; 10.000,00 kuna za projekt „16. Festival bošnjačke 
kulture u Istri“.



Članak 5.

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

- Društvo sportske rekreacije Pomer, za projekt „Nordijsko hodanjeŽ“
- Udruga Eko herbas Kamenjak, za projekt „Holistic park“
- Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda "HOMO", za projekt „Pravna 
kartoteka primarne besplatne pravne pomoći u općini Medulin“
- Teatar Naranča, Pula, za projekt „Dobre navike usvajam! - Medulin“
- Udruga „Medulinska placa“; za projekt „Medulinske tradicionalne večeri 2021.“.
- Ronilački klub „Centar“ - Medulin, za projekt „RK CENTAR Ronjenje – lako i zabavno!“
- Udruga „Centar za zdrave životne navike Vita nova“, za projekt „Redukcija stresa uz 
zvukove gongova u Cave Romane“
- Plivački klub „Medulin“, za projekt „Detekcija neplivača i obuka plivanja u Osnovnoj školi 
"Medulin pliva““
- Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Istarske županije 
(UDVDRPIŽ), za projekt „Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti  HB i članova njihovih 
obitelji kroz provedbu sportsko-rekreativnih, socijalno-zdravstvenih, humanitarnih aktivnosti i 
obilježavanje državnih praznika i obljetnica iz domovinskog rata”

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, 24. svibnja 2021. 

      NAČELNIK
      Goran Buić, dipl.ing., MBA
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