
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PREKO 
Općinsko vijeće  
 
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 
49/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Preko („ Službeni glasnik Općine Preko“ 
broj 1/18), Općinsko vijeće Općine Preko, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 23. prosinca 
2019. godine, donijelo je  

 
PROGRAM 

javnih potreba u kulturi na području Općine Preko u 2020. godini 
 

Članak 1. 
 

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Preko u svezi 
s: 
- promicanjem kulture, 
- organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija 
- informativnom i izdavačkom djelatnošću 
-stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih organizacija te rada Udruga 
 sa sjedištem u Općini Preko i šire 
- provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, 
  klubova i udruga sa područja Općine Preko i šire 

 
Članak 2. 

 
Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu općine Preko za 2020. 
godinu su aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Preko. Za 
potrebe u kulturi osiguravaju se sredstva u iznosu od 201.500,00 kn i to:  
 

- programi/projekti ustanova u kulturi od interesa za Općinu Preko …….. 71.000,00 kn 
- programi/projekti organizacija manifestacija u kulturi i festivalskih od 
      interesa za Općinu Preko ……………………………………………….. 35.000,00 kn  
- programi/projekti muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti …………… 20.000,00 kn 
- programi/projekti knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u  

kulturi te ostali program/projekti i u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti  
od interesa za Općinu Preko ……………………………………………  20.000,00 kn 

- dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture  
namijenjene žiteljima otoka koji pripadaju Općini Preko ……………… 5.000,00 kn  

- programi/projekti njegovanja kulture i kulturne baštine i međugradske, 
međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje ……50.000,00 kn  
 
 
 

 
 

 
 
 



Članak 3. 
 

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovog Programa isplaćivat će se korisnicima na 
temelju ugovora kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja i primatelja 
financijskih potpora, zahtjeva i priloženih računa.  
Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje ugovor obvezni su Upravnom odjelu 
opće, pravne i ekonomske poslove dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku 
sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Upravnog odjela za opće, pravne i 
ekonomske poslove dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje 
javnih potreba za narednu godinu. Ukoliko korisnici sredstva Proračuna ne postupe kako je 
određeno prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj godini. Po 
prispjelim izvješćima, Upravni odjel za opće, pravne i ekonomske poslove podnosi izvješće o 
ostvarivanju njihovih programa Općinskom načelniku Općine Preko. 
 

Članak 4. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Preko“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine. 
 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E   O P Ć I N E  P R E K O 
 
 
KLASA:610-01/19-01/53  
URBROJ: 2198/13-01/1-19-1 
Preko, 23. prosinca 2019. godine 
 

 
 
                                                                                           Predsjednica Općinskog vijeća   
                                                                          
 

                                                                                                            Ingrid Melada, prof.  
 


