
              

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MIHOVLJAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

KLASA: 612-01/20-01/03 
URBROJ: 2211/07-20-1 
Mihovljan, 14. 12. 2020., 
 
Na temelju čl. 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 
38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 
94/13, 85/15, 19/16 i 98/19, 47/20, 77/20), članka 30. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 
70/17, 98/19) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 
5/13 i 11/18, 8/20), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 26. sjednici održanoj dana 14. prosinca 
2020. godine donijelo je   
  

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU 
U  2021. GODINI 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuje se sudjelovanje Općine Mihovljan u sufinanciranju javnih potreba u 

kulturi i sportu u 2021. godini financijskim sredstvima Proračuna Općine Mihovljan za 20210. godinu 
 
                  Članak 2. 
Sredstvima planiranim za javne potrebe u kulturi sufinancirat će se prostori u kojima se održavaju 

kulturna događanja, kulturno-umjetničko društvo, rad ostalih udruga kao i ostvarivanje djelatnosti i 
pojedinačnih programa ustanova kulture i sporta te djelatnosti sportskih klubova i udruga u sportu na 
području Općine Mihovljan kako slijedi:  

 
Red.br. Opis stavke Planirano ukupno (kn) 

1.  Udruge-financijska potpora programima ili projektima 280.000,00 kn 

2.  DVD Mihovljan 200.000,00 kn 

3.  Javna vatrogasna postrojba Krapina 16.000,00 kn 

4.  HGSS-Gorska služba i spašavanje 2.000,00 kn 

5.  Donacije župnoj crkvi Mihovljan – suf. uređenja crkvenih objekata 20.000,00 kn 

 
Članak 3. 

 Sredstva će  se tijekom cijele godine izdvajati iz proračuna Općine Mihovljan prema raspisanim 

natječajima i dodijeljenim sredstvima te pismeno podnesenom i obrazloženom Zahtjevu od strane 

korisnika (odnosno Udruge) i pisanom odobrenju izvršitelja Proračuna, a ovisno o dinamici punjenja 

Proračuna. Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci prema ovom 

Programu realizirati će se u skladu sa stvarnim mogućnostima i prioritetima glede financiranja.  

 
Članak 4. 

Općinski načelnik može svojim zaključkom odobriti potporu udruzi koja nema sjedište na području 
Općine Mihovljan ukoliko ocijeni da je rad iste od interesa za Općinu Mihovljan ili iz razloga poslovne 
suradnje Općine i/ili drugog pravnog subjekta koji je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine 
Mihovljan najviše do 5.000,00 kuna. 

 
 



 
 
 

Članak 5. 
 O utrošku financijskih sredstava iz članka 2. odnosno izvršenju ovog Programa, korisnici su 
obvezni Općinskom vijeću podnijeti izvješće. 
 Godišnje izvješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu podnosi se najkasnije do kraja 
ožujka tekuće godine.  
 

Članak 6. 
Ovaj Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2021. godini objaviti će se u Službenom glasniku 

Krapinsko – zagorske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 
                                                                                                                                                                                                      
Predsjednik Općinskog vijeća 

          Željko Čleković 
                                                                                             

 
 
DOSTAVITI: 

1. Ministarstvo kulture i medija RH, Runjaninova ul. 2,  10000 Zagreb - na nadzor 
2. Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10000 Zagreb – na nadzor 
3. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, lokalni.proracuni@mfin.hr (obavijest o objavi – link 

Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan) 
4. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/II, 49000 Krapina, dur.krapina@revizija.hr 

(obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan) 
5. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, 

Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu), 
6. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, 49000 Krapina, 

(obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan) 
7. Oglasna ploča i WEB stranica Općine Mihovljan, 
8. Općinskom načelniku Općine Mihovljan, 
9. Jedinstveni upravni odjel, ovdje, 
10. Prilog zapisniku, 
11. Pismohrana 
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