
            
            
            
            
       

 
Na temelju članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (Službeni vjesnik Varaždinske 

županije br. 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na svojoj 25. sjednici 
održanoj dana 27.12.2019. godine donosi 

 
IZMJENE PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SPORTU, KULTURI I RELIGIJI ZA 2019. GODINU 

  
Ovim Izmjenama programa javnih potreba u sportu, kulturi i religiji za 2019. godinu mijenja 
se Program javnih potreba u sportu, kulturi i religiji za 2019. godinu („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ br. 94/18), na način da glasi: 

 
 Članak 1.  

Program javnih potreba u sportu, kulturi i religiji Općine Veliki Bukovec za 2019. 
godinu (u daljnjem tekstu: Program) temelji se na pravima i obvezama iz zakona i drugih 
propisa te na odlukama predstavničkog i izvršnog tijela Općine Veliki Bukovec. 

 
 

Članak 2. 
 Sredstva za financiranje javnih potreba u sportu, kulturi i religiji osigurana su u 

Proračunu Općine Veliki Bukovec u okviru Programa 1005: Sport, kultura i religija u 
ukupnom iznosu od 280.920,00 kuna. 
 
 

Članak 3. 
 Raspodjela financijskih sredstava iz članka 2. ove Odluke provodit će se sukladno 
rezultatima provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga i 
klubova s područja sporta, kulture i religije dok će se dodijeljena sredstva uplatiti na žiro-
račun udruga i klubova.  
 U opravdanim i iznimnim slučajevima sredstva će se dodijeliti bez provođenja javnog 
natječaja jednokratno  temeljem odluke općinskog načelnika sukladno Uredbi o kriterijima, 
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15). 
  

 
Članak 4. 

 Izvješća o utrošenim sredstvima udruge i klubovi iz područja sporta, kulture i religije 
Općini Veliki Bukovec podnose sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku 
dodjele financijskih potpora za programe organizacijama civilnog društva iz Proračuna 
Općine Veliki Bukovec. 
 

Članak 5. 
 Ove izmjene Programa objavit će se u  „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. 
 
KLASA: 400-06/18-01/03 
URBROJ: 2186/028-01-19-2 
U Velikom Bukovcu 27.12.2019.     
 

Predsjednica Općinskog vijeća 
        Općine Veliki Bukovec 

          Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r. 


