
                                                                                                                             PRIJEDLOG 

            Na temelju članaka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne 

novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09), sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ 

br.74/14, 70/17 i 98/19) članaka 25. i 100. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ 

br. 11/21) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke 

županije“ br. 11/21), Općinsko vijeće Općine Križ na ___. sjednici održanoj dana ___  godine, 

donijelo je 

 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2022. godini 

 

I. 

 Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2022. godini (u daljnjem 

tekstu: Program), obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti 

što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Križ te se utvrđuju 

kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna 

Općine Križ. 

 Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Križ, jesu 

kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije koje obuhvaćaju: 

- djelatnosti i poslove, programe ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija kulture, 

- pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,  

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, 

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture ili 

objektima od značaja za obavljanje  kulturne djelatnosti na području Općine Križ, 

- zaštitu i održavanje kulturnih dobara, 

- ostale i nepredviđene troškove. 

 

                                                                II. 

            U 2022. godini Općina Križ sufinancirati će javne potrebe u kulturi kako slijedi: 

 

1. Programske djelatnosti i tradicionalne manifestacije u organizaciji i od značaja za 

Općinu Križ: 

- njegovanje ostavštine Josipa Badalića – (dodjela Plakete Josip Badalić i drugi programi 

vezani uz ime i djela Josipa Badalića),  

- njegovanje ostavštine Milke Trnine – (Lipanjski susreti Milke Trnine, dodjela Plakete 

Milka Trnina, tradicionalni Božićni koncerti i drugi programi vezani uz ime i djela Milke 

Trnine),  

- kulturne manifestacije (izložbe, promocije, tribine, koncerti, kazališne predstave, 

kinoprikazivačke djelatnosti i ostalo),  

- ostale manifestacije (Dan Općine Križ,Sajam obrta i rukotvorina Općine Križ, trkačka 

utrka Cross hill run, Krigl fest, Adventska događanja i ostale akcije i manifestacije u kulturi 

od značaja za Općinu Križ). 

 

2. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ: 

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara 

- izložbena djelatnost, 

- scenska djelatnost,  

- kazališni amaterizam, 

- kulturni amaterizam, 

- knjižna i nakladnička djelatnost, 

- glazbena djelatnost, 

- programi, projekti i manifestacije u organizaciji udruga koji pridonose razvitku i 

promicanju kulturnog života Općine Križ,  

- promicanje kulturnih programa i aktivnosti među djecom i mladima, 



- programi kulturne suradnje. 

 

3. Istraživački radovi na arheološkom nalazištu Sipčina. 

 

4. Financirtanje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Križ 

                                                                                            

III. 

 Ukupno planirana sredstva za provođenje ovog Programa tijekom 2022. godine iznose 

2.456.834,00,00 kuna (slovima:dvamilijunačetristopedesetšesttisućaosamstotridesetčetirikune) 

i to: 

 

Rb. 

 

Oznaka 

PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Križ  

u 2022. godini 

IZNOS (kn) 

1. A100801 Aktivnosti kulturnog promicanja 

- tekuće donacije udrugama u kulturi Programske 

djelatnosti udruga i ostalih korisnika od značaja za 

Općinu Križ  

-financiranje programske djelatnosti i tradicionalne 

manifestacije u organizaciji i od značaja za Općinu Križ 

 

150.000,00 

 

 

560.000,00  

 

2. A100801 Sipčina  

- Istraživački radovi na arheološkom nalazištu Sipćina 
100.000,00 

4. K102802 Kapitalni projekt - prenamjena i opremanje postojeće 

zgrade dječjeg vrtića u Kulturni centar 

- odnosi se na dio planiranih i potrebnih radova  

500.000,00  

5. K102812 Kapitalni projekt - sanacija stare vojne zgrade u parku 

u Križu  

- odnosi se na sanaciju krovnog dijela objekta (pokrov i 

limarija), postojeće stolarije i pročelja objekta 

470.000,00 

6. K102813 Kapitalni projekt - uređenje multimedijalnog centra u 

Križu 

- odnosi se na obnovu i preuređenje postojećeg prostora  

100.000,00 

7. Program 

1017 

Knjižnica i čitaonica Križ 

- redovan rad  576.834,00 

UKUPNO 2.456.834,00 

 

            Predviđeni izvori prihoda vezano uz rashode planirane za provedbu Programa javnih 

potreba u kulturi na području Općine Križ u 2022. godini, osim Proračuna Općine Križ jesu i 

Proračun Zagrebačke županije te Proračun Republike. 

 

IV. 

 Pri utvrđivanju ovog Programa polazi se od planiranih manifestacija u organizaciji 

Općine Križ, zahtjeva ustanova i udruga Općine Križ za financiranje u 2022. godini (prijedloga 

financijskih planova s obrazloženjima te popisom programa/projekata) i projekcije za 2023. i 

2024. godinu, kao i zahtjeva samostalnih umjetnika, fizičkih i pravnih osoba te potreba Općine 

Križ u kulturi, osiguranih sredstava Općine Križ planiranih za 2022. godinu, kao i plana 

ostvarivanja potpora iz proračuna Zagrebačke županije i Republike Hrvatske.  

             

V. 

Dio sredstava iz točke III. ovog Programa, a koji se odnosi na Aktivnost kulturnog 

promicanja, odnosno tekuće donacije udrugama u kulturi Programske djelatnosti udruga i 

ostalih korisnika od značaja za Općinu Križ, izvršavati će se temeljem sklopljenih ugovora o 



financiranju provedbe programa i/ili projekta, a sukladno članku 8. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Križ za 2022. godinu. 

        

VI. 

 U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u kulturi uvrštenih ovim 

Programom, raspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih programskih 

djelatnosti udruga i ostalih korisnika sukladno aktivnostima i projektima kulturne djelatnosti, 

poslova, akcija i manifestacija u kulturi, predviđenim Proračunom Općine Križ za 2022. godinu 

i provedenim javnim natječajima ili javnim pozivima za financiranje programa i projekata 

udruga iz Proračuna Općine Križ za 2022. godinu.  

            Ako se u Proračunu Općine Križ za 2022. godinu neće ostvariti planirani prihodi, 

sredstva iz stavka 1. ove točke izvršavati će se prema mogućnostima Proračuna. 

 

VII. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
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