
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 UDRUGE GRAĐANA, 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 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 3. svibnja 2022. 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 2022. 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:

- Sindikat umirovljenika Hrvatske – podružnica Medulin; 25.000,00 kuna za projekt „Skrb o 
umirovljenicima“
- Ronilačko sportski klub „Mladost“ Medulin; 25.000,00 kuna za projekt „Obuka djece 
neplivača za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu“
- Konjički klub „Istra Star“; 15.000,00 kuna za projekt „HorsEscape – rekreativne aktivnosti s 
konjima“
- Udruga Sakramenski; 35.000,00 kuna za projekt „Od fragilnih do AGILNIH pojedinaca i 
zajednica“
- Ronilačko sportski klub „Mladost“ Medulin; 3.000,00 kn za projekt „Čišćenje Medulinskog 
akvatorija od zaostalih ribarskih mreža“
- Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule; 2.000,00 kn za projekt „Obilježavanje 
obljetnica iz NOG-a i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija“
- Ronilački klub „Centar“ Medulin; 3.000,00 kn za projekt „NE PLOVI A LOVI – GHOST 
NETS“.

Članak 5.

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

- Sportska udruga slijepih Učka, za projekt „Prilagodbom sportskih sadržaja OSI do socijalne 
inkluzije slijepih“



- Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije, za projekt „Sljepoća nije prepreka za 
aktivan život“
- Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, za projekt „Srebrenica 27“
- Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR/FLAG) Istarska batana, za projekt „Projektni 
laboratorij lokalnog razvoja“
- Udruga Eko herbas Kamenjak, za projekt „Uređenje mediteranskog vrta“
- Udruga „MedulinArt“, za projekt „Čitaonica“.

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 u suradnji 
sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za realizaciju ove Odluke. 

Članak 8.

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

KLASA:007-02/21-01/0040
URBROJ:2163-27-02-4-22-4
Medulin, 17. svibnja 2022. 

NAČELNIK
     Ivan Kirac bacc. oec.
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