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Na temelju članka 32. Statuta Općina Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 

11/13) , te Proračuna za 2016. godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj ___ 

sjednici održanoj ___________  2016. godine donosi  

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA  

U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

Jedna od temeljnih funkcija jedinica lokalne i područne samouprave je 

zadovoljavanje javnih potreba u društvenim djelatnostima. Za izvršenje ove obveze u 

Proračunu Općine Ivanska osiguravaju se potrebna financijska sredstva.Pored toga, 

određene obveze odnose se i na javne ustanove koje obavljaju javnu službu.  

Članak 2.  

 Ovim Programom utvrđuju se oblici, način poticanja i promicanja društvenih 

djelatnosti, opsega, kvalitete i načina zadovoljavanja javnih potreba u društvenim 

djelatnostima za Općinu Ivanska, te obim i dinamika sufinanciranja tih potreba za 2016. 

godini 

 Javne potrebe iz stavka 1. ovog članka poticat će se, promicati i zadovoljavati: 

- ulaganjem određenih sredstava u obnovu, restauraciju i provođenje namjeni ili u 

investicijsko održavanje, adaptaciju i opremanje  sakralnih objekata  

- davanjem potpora udrugama invalida domovinskog rata 

- davanjem potpora udrugama koje skrbe za osobe s posebnim potrebama 

- davanjem potpora ostalim nespomenutim udrugama , temeljem pisanih zamolbi 

- davanjem potpore udruzi umirovljenika 

- davanjem  potpore  Vatrogasnoj zajednici Općine Ivanska i JVP-a, kao nositeljima 

aktivnosti  zaštite od požara  

- na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom i drugim 

propisima. 

 

Članak 3. 

 U smislu članka 2. ovog Programa, financiranje javnih potreba u društvenim 

djelatnostima iz Proračuna osigurava se u Proračunu Općine Ivanska za 2016. godinu  u 

iznosu od 209.000,00kn 
                                                                                                                                   

 

-  Vjerske zajednice  30.000,00kn 

a) Župa Stara Plošćica za investicijsko održavanje objekata  

b) Župa Samarica   

c) Župa Ivanska   

d) Pravoslavna Crvka u Srijedskoj  
Napomena: Ukoliko voditelji župa ne budu tražili sredstva temeljem 

pisanih zahtjeva, ista im neće biti doznačena, već  će se ravnomjerno 

rasporediti na vjerske zajednice  koje će podnositi svoje zahtjeve prema 

Općini Ivanska 
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- Civilna zaštita  8.000,00 kn 

- Vojni invalidi domovinskog rata 2.000,00 kn 

- Udruga invalida BBŽ 

- Donacije ostalim udrugama invalida  

2.000,00 kn 

4.000,00 kn 

- Donacije ostalim nespomenutim udrugama  8.000,00 kn 

- Udruga umirovljenika 10.000,00 kn 

- Nezavisna udruga mladih Ivanska         10.000,00 kn 

  

- Vatrogasna zajednica općine  120.000,00 kn 

- Ostale donacije JVP 15.000,00 kn  

  

  

 

Članak 4. 
 Sredstva za javne potrebe u društvenim djelatnostima utvrđena ovim Programom 

uplaćivati će se na žiro-račun korisnicima  prema financijskim mogućnostima Općine 

Ivanska. 

 Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz stavka 1. ovog 

članka uplaćivati će se prema mogućnostima Proračuna. 

 

Članak 5.  
 Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana  od dana objave  u Službenom 

vjesniku Općine Ivanska.        

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:612-01/16-01/__ 

RBROJ:2110/02-01-16-__ 

U Ivanskoj,_____________ 

 

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                     Ivana Peršić 
                                                                                                                          

  

 

    


