
 

  

 Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne 
novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 20. i 40. Statuta Općine Funtana-Fontane 
(„Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 02/13, 04/15 i 05/18), Općinsko vijeće Općine 
Funtana-Fontane, na sjednici održanoj dana ___. ___________ 2018. godine, donosi 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  

OPĆINE FUNTANA-FONTANE ZA 2019. GODINU 

 
Članak 1. 

Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu provodit će Jedinstveni upravni 
odjel. 
 

Članak 2. 
 
I. POTICANJE USTANOVA U KULTURI 
 

Donacija Državnom arhivu u Pazinu predviđena je za sufinanciranje provedbe 
programa „Objavljivanje Vjesnika istarskog arhiva sv. 26“, dok je donacija Gradskoj knjižnici 
Poreč predviđena za sufinanciranje programa „Nagrada Laurus nobilis“.  
 
- Državni arhiv u Pazinu 3.000,00  
- Gradska knjižnica Poreč 4.500,00  
 UKUPNO: 7.500,00  
 
II. POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA KOJE SE DODJ ELJUJU 
UDRUGAMA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU 
 
            Potpore za programe javnih potreba koje se dodjeljuju udrugama po raspisanom 
javnom pozivu u kulturi osigurana su u iznosu od 12.000,00 kuna. Sredstva će se raspodijeliti 
po pojedinim korisnicima sukladno provedenom javnom pozivu i donesenoj odluci o dodjeli 
financijskih sredstava. Isplata sredstava vršit će se na temelju ugovora i uvjeta koji će biti 
propisani prilikom objave javnog poziva. Ukoliko se po provedenom javnom pozivu dio 
sredstava ne dodijeli udrugama, ista će im se moći dodijeliti izravnom dodjelom sukladno 
odredbama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz 
Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 8/15 i 7/17). 
 
III. ZAŠTITA I O ČUVANJE KULTURNIH DOBARA  
 

Planira se investicijsko održavanje župne crkve Sv. Bernarda u iznosu od 25.000,00 
kuna. 
 

Članak 3. 
Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju programa te o 

realizaciji sredstava iz Proračuna Općine Funtana-Fontane pismeno izvijestiti Jedinstveni 
upravni odjel najkasnije u roku od osam dana od isteka zakonskog roka za predaju Godišnjeg 
financijskog izvještaja. Jedinstveni upravni odjel prati ostvarenje ovoga Programa u cjelini i 
izvještava o tome Općinskog načelnika i Općinsko vijeće u sklopu godišnjeg izvještaja o 
izvršenju proračuna. 
 

 



 

  

Članak 4. 
U 2019. godini iz Proračuna Općine Funtana-Fontane planiraju se rashodi za Program 

javnih potreba u kulturi u ukupnom iznosu od 44.500,00 kuna.  
 

Članak 5. 
Program javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Funtana“, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2019. godine.  
 
 
KLASA: 612-01/18-01/3 
URBROJ: 2167/07-02/15-18-___ 
Funtana-Fontane, ___.___.2018.  
 
 

OPĆINSKO VIJE ĆE OPĆINE FUNTANA-FONTANE 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJE ĆA 
Marin Tonkovi ć 


