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01. 
 
Na temelju članaka 1. i 9 a. Zakona o 
financiranju javnih potreba u kulturi 
(„Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 
38/09) i članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka („Službeni glasnik“, broj 08/09, 
i 06/13), te članka 17. Pravilnika o uvjetima i 
postupku donošenja Programa javnih potreba 
u kulturi Općine Župa dubrovačka 
(„Službeni glasnik“ br. 27/17) ,  Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 19. 
sjednici održanoj 11. prosinca 2019. donosi: 
   
 
 

PROGRAM I PLAN 
RASPODJELE SREDSTAVA  

JAVNIH POTREBA U KULTURI  

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA  
ZA 2020. GODINU 

 
 

Članak 1. 
 
Javne potrebe u kulturi Općine Župa 
dubrovačka za 2020. godinu obuhvaćaju 
kulturne programe koje provode udruge u 
kulturi, umjetničke organizacije, samostalni 
umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije 
koje se bave kulturnim programima od 
interesa za Općinu Župu dubrovačku, a koje 
se ovim programom utvrđuju kao javne 
potrebe. 
 
 

Članak 2. 
 
Kulturni programi koje provode udruge u 

kulturi, umjetničke organizacije, samostalni 

umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije 

koje se bave kulturnim programima od 

interesa za Općinu utvrđeni su na temelju 

prijedloga programa udruga i drugih 

organizacija kulture s područja Općine Župa 

dubrovačka. 
 

Članak 3. 
 
Javne potrebe u kulturi Općine Župa 
dubrovačka za 2020. godinu za koje se 
utvrđuje raspored sredstava iz Proračuna su: 
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KORISNIK 2020. godina 

Kulturno umjetničko društvo Marko 
Marojica 

105.000,00 kn 

Limena glazba Župa dubrovačka 45.000,00 kn 
Mažoretke Župe dubrovačke 85.000,00 kn 

Udruga Kurenat 50.000,00 kn 
Udruga Župski karnevo 50.000,00 kn 

Promocija knjige i pov.lokaliteta Župe- V. 
Mezei 

10.000,00 kn 

Braniteljska zadruga Eko Župa 5.000,00 kn 
  Društvo umjetnika Bruno Bulić 10.000,00 kn 

Udruga Ponat  10.000,00 kn 
Udruga Slavonija u Dubrovniku  3.000,00 kn 

UKUPNO 373.000,00 kn 
 

Članak 4. 
 
Iznos sredstava iz čl. 3. Odnosi se na 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2020. 
Isplatu odobrenih sredstava  provodit će 
Odsjek za proračun i financije po nalogu 
općinskog načelnika. 
 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 612-01/19-01/14  
URBROJ: 2117/08-02-19-1 
                                                                                                       
Srebreno, 11. prosinca 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 

02. 
 
Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj 
skrbi ( „Narodne novine“ broj 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 34. 
Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 
glasnik“, broj 08/09, i 06/13), Općinsko 
vijeće Općine Župa dubrovačka na 19. 
sjednici održanoj dana 11. prosinca 2019. 
donosi  
 

PROGRAM  I PLAN RASPODJELE 
SREDSTAVA JAVNIH POTREBA 
 u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o 
stradalnicima Domovinskog rata, 

zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 
mladima Općine Župa dubrovačka za 

2020. godinu 
 

Članak 1. 
 
Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, 
skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, 
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima 
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Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu 
obuhvaćaju projekte/ programe organizacija 
iz navedenih područja socijalne i 
zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i 
obitelji, a koji su usmjereni na provođenje 
mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim 
strategijama, planovima i politikama kao i 
projekata/programa organizacija iz područja 
Domovinskog rata koji se odnose na 
očuvanje stečevina i zaštitu digniteta 
Domovinskog rata, prevladavanje posljedica 
Domovinskog rata, te koji doprinose 
poboljšanju kvalitete života sudionicima i 
stradalnicima Domovinskog rata i njihovim 
obiteljima te jačanju njihove uloge kako u 
lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini, a 
koje se ovim programom utvrđuju kao javne 
potrebe. 
 

Članak 2. 

 
Programi od interesa za Općinu utvrđeni su 
na temelju prijedloga programa udruga i 
drugih organizacija u školstvu, socijalnoj 
skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog 
rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 
mladima  s područja Općine Župa 
dubrovačka. 
 
 

Članak 3. 
 
Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, 
skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, 
zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima 
Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu za 
koje se utvrđuje raspored sredstava iz 
Proračuna su: 
 

 
KORISNIK 2020. godina 

 
UHDDR Župa dubrovačka  15.000,00 kn 

HVIDRA Župa dubrovačka 15.000,00 kn 

UHBDDR Župa dubrovačka 8.0000,00 kn 

         Udruga udovica hrvatskih branitelja                        5.000,00 kn 

                      Udruga HRM-a                       5.000,00 kn 

           Udruga Civilnih žrtava rata                       4.000,00 kn 

Udruga liječenih od PTSP-a 3.000,00 kn 

Crveni križ  30.000,00 kn 

Udruga slijepih DNŽ 3.000,00 kn 

Udruga gluhih i nagluhih DNŽ 3.500,00 kn 

Udruga multiple skleroze DNŽ 3.000,00 kn 

Udruga Slatki Život 3.500,00 kn 

Udruga Posebni prijatelj 3.000,00 kn 

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i 
dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida 

4.000,00 kn 
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Dva skalina  4.000,00 kn 

Župa sv. Ilara Mlini- Mlade obitelji  6.000,00 kn 

Matica umirovljenika Župe dubrovačke 25.000,00 kn 

Centar za rehabilitaciju Josipovac  8.000,00 kn 

Gorska služba spašavanja- GSS 15.000,00kn 

UKUPNO 163.000,00 kn 
 

Članak 4. 
 
Iznos sredstava iz čl. 3. odnosi se na 
razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 
2020. 
Isplatu odobrenih sredstava  provodit će 
Odsjek za proračun i financije po nalogu 
općinskog načelnika. 
 

Članak 5. 
 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Župa dubrovačka“. 
 
KLASA: 402-07/19-01/85  
URBROJ: 2117/08-02-19-1 
 
Srebreno, 11. prosinca 2019.  
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
03. 
 
Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 
dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka'', broj 8/09, 6/13 i 3/18), 
Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 
19. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 
11. prosinca 2019. godine donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Općinsko vijeće Općine Župa 
dubrovačka prihvaća Program javnih potreba 
u športu za 2020. godinu. 
 

Program javnih potreba u športu 
Općine Župa dubrovačka za 2020. godinu 
sastavni je dio ovog zaključka i ne objavljuje 
se u Službenom glasniku Općine Župa 
dubrovačka nego na mrežnim stranicama 
Općine. 
 
 
KLASA: 620-01/19-01/04 
URBROJ: 2117/08-02-19-2   
           
 
Srebreno, 11. prosinca 2019. 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Lovorko Klešković, v.r.  
 
 
 
 


