
             
KLASA: 402-03/22-01/1 

URBROJ: 2182-9-22-1 

Oklaj, 30. rujna 2022. godine 

 

Temeljem odredbe članaka 1., 10. i 12.a Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/2021), 

članaka 1., 4., 5. st. 1 Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), 

članka 25. Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21) te članka 8. 

Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Promina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 

14/16), Općinsko vijeće Općine Promina, na svojoj 8. sjednici, održanoj 30. rujna 2022. godine donosi 

 
 

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA OPĆINE PROMINA U 2023. GODINI 

 

Članak 1. 

Ovim programom utvrđuje se financiranje javnih potreba Općine Promina tijekom 2023. godine, i to 

kako slijedi: 
 

Redni 

broj 
Naziv i oznaka aktivnosti u proračunu 

Ukupan iznos 

osiguranih 

sredstava u 

proračunu za 

2023. 

Raspon sredstava 

namijenjenih pojedinoj 

aktivnosti ili projektu 

Očekivani broj 

programa ili 

projekata koji 

će se ugovoriti 

1. 

Financiranje aktivnosti i manifestacija 

udruga iz područja kulture – 

pozicija R038-1 

15.000,00 kn 4.000,00 kn – 10.000,00 kn 3 

2. 

Financiranje aktivnosti i manifestacija 

udruga iz područja sporta – 

pozicija R038-2 

15.000,00 kn 4.000,00 kn – 10.000,00 kn 3 

3. 

Financiranje aktivnosti i manifestacija 

udruga proizašlih iz Domovinskog rata – 

pozicija R038-4 

15.000,00 kn 4.000,00 kn – 10.000,00 kn 3 

4. 

Financiranje aktivnosti i manifestacija 

udruga iz područja poljoprivrede i zaštita 

okoliša – pozicija R038-8 

10.000,00 kn 4.000,00 kn – 10.000,00 kn 2 

5. 

Financiranje aktivnosti udruga za pomoć 

osobama s posebnim potrebama – 

pozicija R038-9 

8.000,00 kn 4.000,00 kn – 8.000,00 kn 2 

 

Članak 2. 

Sredstva za pojedine aktivnosti ili projekte će se dodjeljivati sukladno pozitivno ocijenjenim prijavama 

na Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba koji objavljuje Općina Promina. 

 

Članak 3. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama 

Općine Promina. 

  Predsjednica: 

Davorka Bronić 


