
Na temelju članka 9. a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90, 

27/93 i 38/09), članka 32. stavka 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14) i članka 29. 

Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije", broj 9/09, 5/13 i 13/13-

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 15. sjednici od 21. prosinca 2015. godine, 

donosi: 

 

PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U KULTURI  

OPĆINE ROGOZNICA U 2016. GODINI 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi Općine Rogoznica u 2016. godini i sredstva za 

financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Rogoznica za 2016. godinu u ukupnoj 

visini od 80.000,00 Kn. 

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulturnih 

djelatnosti koje pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine Rogoznica. 

 

Članak 2. 

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Rogoznica u 2016. godini, 

su: 

1. kulturni programi udruga u kulturi i drugih organizacija od interesa za Općinu Rogoznica 

2. ostale kulturne akcije i manifestacije. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za sufinanciranje rada udruga u kulturi koja su osiguravaju u Proračunu Općine za 2016. 

godinu rasporedit će se putem javnog natječaja na način kako je to određeno u Pravilniku o 

financiranju javnih potreba. 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa ostvarivat će se do visine sredstava planiranih 

u Proračunu Općine Rogoznica za 2016. godinu, prema priljevu sredstava u Proračun. 

 

Članak 5. 

 

Jedinstveni upravni odjel dužan je pratiti namjensko korištenje sredstava iz članka 1. ovog Programa. 

Ukoliko Jedinstveni upravni odjel ocjeni da se sredstva ne koriste u skladu s odobrenom namjenom, 

isti može obustaviti ili ne izvršiti isplatu sredstava. 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko – kninske 

Županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine. 

 

 

 

Klasa: 612-01/15-10/5 OPĆINSKO VIJEĆE PREDSJEDNIK: 

Ur.broj: 2182/12-01/15-1 OPĆINE ROGOZNICA  

Rogoznica, 21. prosinca 2015.              Pero Milišić,v.r. 

 


