
                      
REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

    OPĆINA DRAGANIĆ       

    OPĆINSKO VIJEĆE   

 

KLASA:  612-01/18-01/03 

URBROJ: 2133/08-01-18-1 

Draganić, 29. studenoga 2018. g 
 
 

           Na temelju članka 32. Statuta Općine Draganić  (“Glasnik Karlovačke županije”, 

broj  18/13,  59/13, 6/18) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15) Općinsko vijeće Općine 

Draganić je na 10. sjednici, održanoj  29. studenoga 2018. g. donijelo slijedeći:  

 
 

PROGRAM  POTREBA U KULTURI, 

SPORTU I OSTALIM DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 

NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2019. g. 

 

 

I 

 

          Ovim se Programom utvrđuju korisnici, te visina i namjena sredstava koja su 

Proračunom Općine Draganić za 2019. g. namijenjena  potrebama u kulturi, sportu i 

ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić (A100106 - Tekuće 

donacije ostalim udrugama) i to kako slijedi: 

 

- sufinanciranje programske djelatnosti udruga   (KUD, NK, Šahovski klub, 

UDVRD-a, ŠRD, Udruga umirovljenika, Udruga Zraka, Udruga tradicije 

Draganića i drugi)  ……………………….……………..…………..200.000,00 kn 

 

- tekuće  donacije ostalim udrugama......................................... ………10.000,00 kn 

 

 

II 

 

     Ovim je Programom obuhvaćeno i zadovoljenje potreba u ostalim društvenim  

     djelatnostima na području Općine Draganić u 2018. g. i to kako slijedi:  

 

- humanitarna djelatnost Crvenog križa A100101.............................….20.000,00 kn 

 

- tekuće donacije vjerskim zajednicama A100105...........................…..20.000,00 kn 

 

- redovno kvartalno sufinanciranje političkih stranaka sukladno Odluci o  

financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista, razmjerno broju vijećnika  koji 

pojedina politička  stranka i  nezavisna lista imaju u Općinskom vijeću  

A100202 (Financiranje  rada  političkih stranaka)…………………...30.000,00 kn 



 

- predškolski odgoj  koji obuhvaća sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 

A101101 i financiranje troškova predškole A101102 

………………….…………………………………………………...730.000,00 kn 

 

 

- tekuće donacije školstvu - A101201 

a) sufinanciranje osnovne škole.....………………………….………20.000,00 kn 

b) prijevoz učenika osnovne škole……...… …...………….………. 60.000,00 kn 

 

 

III 

 

          Realizacija odredbi ovog Programa provoditi će se na način da se odobrena 

financijska sredstva prenesu korisnicima za koje su namijenjena - nositeljima pojedinih 

programa, sukladno odredbama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2019. 

g., odnosno u skladu sa postotkom izvršenja općih prihoda i primitaka Proračuna Općine 

Draganić u 2019. g. 

 

 

IV 

 

          Ovaj Program objaviti će se u Službenom glasilu Općine Draganić – „Glasniku 

Karlovačke županije“ a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2019. g. 

 

                                      

 

 

 

 

 

  

                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 

                                                                                                  Općine Draganić 
                                                                                                                                                                                             
                                                                                Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 

 

 

Dostaviti: 

1. Ured Državne uprave u KŽ 

2. Objava 

3. Dokumentacija 

4. Pismohrana 

 


