
Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Medulin („Službene 
novine“ 1/19) i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju javnih 
potreba Općine Medulin (KLASA:007-02/21-01/0036, URBROJ:2163-27-02-4-22-13, od 
31.1.2022.), po raspisanom Javnom natječaju za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Medulin za 2022. godinu, iz 
prioritetnog područja KUTLURA, Načelnik Općine Medulin dana 17.5.2022. 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 2022. 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 2022. godinu, iz prioritetnog područja KULTURA (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava), razmotrilo i ocijenilo prijave koje su 
ispunile formalne uvjete Javnog natječaja te 3. svibnja 2022. godine dostavilo Općini Medulin 
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 KULTURA za 2022. godinu. 

Članak 3.

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: 

- „Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre“; 3.000,00 kuna za projekt „17. Festival bošnjačke 
kulture u Istri“
- Udruga MedulinArt, 13.698,31 kuna za projekt izdavanja slikovnice „Ja sam more – 
spasimo more“
- Udruga MedulinArt, 15.016,00 kn za projekt „Primjeni umjetnost - Upcycle“
- Udruga Sakramenski, 45.982,33 kuna za projekt "Dupla doza vitamina B(aština) i K(ultura) 
za zdravije pojedince i zajednicu“
- Udruga Sakramenski, 32.000,00 kuna za program „Povijest medulinskih vizura – 
participativna izložba o arhitekturi mjesta i memoriji ljudi“
- Udruga za promicanje stvaralaštva „Art studio“, 15.000,00 kuna za projekt „14. dani 
stvaralaštva 2022.“
- Udruga za promicanje stvaralaštva „Art studio“, 20.000,00 kuna za projekt „Vižula Art atelje“
- Udruga za promicanje kulture ArsaNova, 20.000,00 kuna za projekt „Ars Vivendi 6“
- Klub za promicanje ekologije „Eko more“; 24.100,00 kuna za projekt „Podmorska 
arheologija – Medulin 2022.“

Članak 4.

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



- Društvo kulturno-umjetničkog stvaralaštva „Mendula“, za projekt „Moj Medulin. Mia 
Mandorla“

Članak 5.

Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstva iz ove Odluke regulirat će se 
ugovorom o korištenju sredstava. 

Članak 6.

Zadužuje se Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Medulin u suradnji 
sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za realizaciju ove Odluke. 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na mrežnoj stranici Općine 
Medulin. 

KLASA:612-01/21-01/0029
URBROJ:2163-27-02-4-22-23
Medulin, 17. svibnja 2022. 

NAČELNIK
     Ivan Kirac bacc. oec.
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