
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'', broj 44/90, 27/93 i 
38/09) i članka 16. Statuta Općine Pribislavec (''Službeni glasnik Međimurske županije'' broj 06/22) Općinsko vijeće 
Općine Pribislavec na svojoj 14. sjednici održanoj 21.12.2022. godine donosi 

 
PROGRAM 

JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE PRIBISLAVEC ZA 2023. GODINU 
 

Članak 1. 
Programom javnih potreba u kulturi Općine Pribislavec za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju 

se kulturne djelatnosti i aktivnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Općinu Pribislavec, kao i za njezinu 
promociju na kulturnom planu na svim razinama, a financiraju se iz proračuna Općine Pribislavec. 

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje prava, potreba i interesa u slijedećim područjima kulturnih 
djelatnosti i aktivnosti: 

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara i običaja kulturno umjetničkom djelatnošću, 

- kazališna i dramska djelatnost, 

- glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, 

- djelatnost nove medijske kulture, 

- područje zaštite okoliša i prirode, 

- područja društvenih djelatnosti, 

- područja očuvanja tradicije mjesta,  

- investicijsko održavanje objekata, adaptacija i drugih građevinski zahvati na objektima kulture. 
 

Članak 2.  
Temeljem utvrđenih potreba u navedenim djelatnostima utvrđuje se Program od posebnog značenja za 

Općinu Pribislavec koji čine Programi udruga građana, kulturno umjetničkih društava te programi drugih pravnih i 
fizičkih osoba iz domena primjene djelatnosti iz  kulture.  
 Općinsko izvršno tijelo može i ostalim udrugama i pojedincima ako je to u interesu Općine Pribislavec, 
temeljem posebne odluke odobriti sredstva iz proračuna za provedbu javnih potreba u kulturi, samo ako su programi 
odabrani putem javnog natječaja od strane Povjerenstva. 
            

Članak 3.  
Financijska sredstva za realizaciju i ostvarivanje planiranih i putem javnog poziva prijavljenih programa 

javnih potreba u kulturi za 2023. godinu, od strane udruga, klubova i ostalih organizacija civilnog društva  koje se 
bave kulturnom djelatnošću iz članka 2. ovog Programa planirana su u kumulativnom iznosu od 6.921,94 eura. 

Ista će se rasporediti prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za odabir programa koje će sufinancirati 
Općina Pribislavec iz proračuna, po Odluci općinskog načelnika. 

Za pojedine kulturne aktivnosti i manifestacije koje su od šireg društvenog značenja, a nominirane su putem 
natječaja, mogu se tražiti sredstva za sufinanciranje iz Programa javnih potreba u kulturi od Međimurske županije, 
Ministarstva kulture te ostalih namjenskih fondova i sponzora. 

 
Članak 4.  

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za pojedine programske djelatnosti, korisnici podnose 
pismeno Izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu najmanje jednom godišnje i to najkasnije do 15. siječnja tekuće 
godine za prethodnu godinu, a na zahtjev izvršnog tijela i periodično, svaka tri mjeseca o namjenskom trošenju 
odobrenih sredstava. 

 
Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava po odobrenim programima iz javnog 
natječaja, preko Povjerenstva za odabir programa udruga s područja Općine Pribislavec, te podnosi  izvješće o 
ostvarivanju Programa  izvršnom tijelu Općine Pribislavec. 

 
Članak 6. 

Korisnici sredstava Proračuna Općine Pribislavec iz točke 3. ovog Programa, podnose zahtjev općinskom 
načelniku za dodjelu sredstava u tekućoj godini, prema dinamici provedbe određenih aktivnosti do završenja 
ispunjenja Programa. 

 
 



Članak 7. 
Pravo na proračunska sredstva Općine Pribislavec imaju korisnici iz članka 3. ovog Programa koji su uredno 

temeljem Izvješća opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine, sukladno ovome Programu, Planovima rada 
pojedinih klubova i udruga te Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Pribislavec. 

 
Članak 8.  

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Međimurske županije''. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIBISLAVEC 
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