
 

Na temelju članka 5. stavka 4. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za 

opće dobro koje provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić („Službeni glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 40/15) i članka 57. Statuta Općine Kloštar Ivanić („Glasnik 

Zagrebačke županije“ br. 13/21) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić dana  14.11.2022. 

godine predlaže                                                               

 

O D L U K U 

o utvrđivanju prioritetnih područja i financijskog okvira za dodjelu sredstava 

programima i/ili projektima udruga u 2023. godini 

Članak 1. 

Na temelju Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje 

provode udruge na području Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije, broj 

40/15), Općina Kloštar Ivanić može u 2023. godini financirati slijedeće programe, projekte i 

manifestacije od općinskog značaja: 

1. programi koji se temelje na očuvanju i promicanju autohtone kulturne baštine, 

izvornih običaja i tradicije Republike Hrvatske i  Općine Kloštar Ivanić te 

kojima se zadovoljavaju potrebe građana Općine Kloštar Ivanić u području 

kulture (osobito djece i mladih).  

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1016, Aktivnost A 101601 u ukupnom iznosu 

od 26.545,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i 

ugovoriti po pojedinom programu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom 

programu je 9.250,00 EUR-a. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-10 

udruga. 

2. programi koji se temelje na poticanju i promicanju sportskih aktivnosti (osobito 

djece i mladih), sportskih – rekreacijskih aktivnostima građana te provođenje 

sportskih takmičenja. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1014, Aktivnost A 101401  u ukupnom 

iznosu od 46.500,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može 

prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 500,00 EUR-a, a najveći iznos po 

pojedinom programu je 33.000,00 EUR-a. Očekuje se ugovaranje provedbe programa 

sa 1-12 udruga. 

3. programi koji se temelje na promicanju i očuvanju vrijednosti Domovinskog 

rata. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1017, Aktivnost A 101702  u ukupnom 

iznosu od 10.000,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može 

prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 1.500,00 EUR-a, a najveći iznos po 



pojedinom programu je 6.500,00 EUR-a. Očekuje se ugovaranje provedbe programa 

sa 1-3 udruga. 

4. programi koji se temelje na promicanju gospodarske djelatnosti. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1008, Tekući projekt T 100801  u ukupnom 

iznosu od 3.882,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može 

prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 100,00 EUR-a, a najveći iznos po 

pojedinom programu  je 3.700,00 EUR-a. Očekuje se ugovaranje provedbe programa 

sa 1-5 udruga. 

5. programi koji se temelje na promicanju poljoprivrede i razvoja ruralnog 

područja. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1007, Tekući projekt T 100708  u ukupnom 

iznosu od 2.554,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može 

prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 100,00 EUR-a, a najveći iznos po 

pojedinom programu  je 2.000,00 EUR-a. Očekuje se ugovaranje provedbe programa 

sa 1-5 udruga. 

6. programi u okviru javnih potreba iz područja socijalne skrbi i humanitarne 

djelatnosti. 

Za programe ove točke osigurana su  sredstva u Proračunu Općine Kloštar Ivanić na 

poziciji Razdjel 002, Glava 02, Program 1012, Aktivnost A 101210 u ukupnom iznosu 

od 4.900,00 EUR-a. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i 

ugovoriti po pojedinom programu je 100,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom 

programu  je 4.000,00 EUR-a. Očekuje se ugovaranje provedbe programa sa 1-5 

udruga. 

Članak 2. 

Sredstva navedena za programe u članku 1. raspodijeliti će se na temelju javnog 

natječaja/javnog poziva za financiranje projekata udruga, sukladno važećim propisima, o 

čemu će se sa korisnicima financijskih sredstava sklopiti Ugovor.  

Članak 3. 

Prijedlog Odluke stupa na snagu danom donošenja.  

KLASA: 402-01/22-01/14 

URBROJ: 238-14-02-22-1 

Kloštar Ivanić, 14.11.2022. 
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