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Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 

47/90, 27/93 i 38/09), članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16.) članka 117. Zakona o  socijalnoj skrbi (Narodne novine 
NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)  i članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.04/2013, 01/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, 
broj: 01/2018), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 16.sjednici održanoj 29.studenog  
2019.g. donijelo je 

 
 

PROGRAM  
JAVNIH POTREBA I POTREBNIH SREDSTAVA U PODRUČJIMA KULTURE, ŠPORTA, 

OBRAZOVANJA ,  SOCIJALNE SKRBI I  RELIGIJI  ZA KOJA SE SREDSTVA 
IZDVAJAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE SIBINJ ZA 2020.GODINU 

 
Članak 1. 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 

 
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, regulirano je financiranje kulture i  

kulturnih djelatnosti. Sredstva za javne potrebe u kulturi osiguravaju se na svim razinama, pa 
tako i općinskoj. 
 Zakonom određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi koje predstavljaju javne 
potrebe.  
Javne potrebe u kulturi, a za koje se sredstva osiguravaju u općinskom  proračunu, jesu 
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz 
slijedećih kriterija: 

- financiranje matičnih ustanova kulture u općini, 
- djelatnosti  udruženja u kulturi, te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva 

na općinskoj razini, 
- manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života, 
- poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegovanje tradicije, 
- promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne 

suradnje, 
Financiranje javnih potreba u kulturi općine Sibinj proizlazi iz kriterija koji su 
utemeljeni na slijedećim pretpostavkama. 

 
1. Utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: 

- udruge u kulturi. 
2. Elementi financiranja:- materijalni troškovi 

-  programski troškovi 
 
            Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će 
se financirati iz proračuna općine Sibinj( nastupi KUD-ova, koncerti, razne manifestacije, 
radionice, putovanja i ostalo). 
Prioritet u financiranju udruga imat će  udruge koje pod stručnim vodstvom okupljaju veći 
broj članova, s dugom tradicijom i uspješnim nastupima u zemlji i inozemstvu. Općina će 
sufinancirati rad udruga  u kulturi.  
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POZICIJA PRORAČUNA:Tekuće donacije udrugama građana u kulturi 
 
                              Ukupno planirana sredstva………….120.000,00 
 
 

Unutar Programa javnih potreba u kulturi aktivnosti Općine Sibinj su: obilježavanje 
obljetnice Sibinjskih žrtava odnosno Dana općine Sibinj, Fišijada Sibinj 2020. te ostale 
manifestacije od interesa za Općinu Sibinj.  Sredstva za te namjene osigurana su unutar 
Aktivnosti:   

-  Obilježavanje obljetnice Sibinjskih žrtava u ukupnom iznosu od 307.000,00 Kn 
-  Fišijada Sibinj 2020 u ukupnom iznosu od 120.000,00 Kn 
- Manifestacije Općine Sibinj (Smotra folklora – Uskrsni ponedjeljak u Slobodnici, 

Smotra folklora u Sibinju, Čobanijada u Sibinju, Kukuruzijada u Gornjim Andrijevcima, 
Odvoračke večeri, Advent u Sibinju, Badnjak u Sibinju i ostale nepredviđene manifestacije o 
čijem održavanju i financiranju odluku donosi općinski načelnik) u ukupnom iznosu 
270.000,00 kn 
 

Ukupno sredstva za javne potrebe u kulturi: 817.000,00 Kn 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU 
 

  Zakonom o sportu propisano je utvrđivanje javnih potreba u sportu, a za njihovo 
ostvarenje potrebno je osigurati financijska sredstva u proračunu općine. 

  Zakon propisuje što su to javne potrebe u sportu, za koja se sredstva osiguravaju u 
proračunu jedinice lokalne samouprave, odnosno koji su programi, aktivnosti, poslovi i 
djelatnosti koji su od lokalnog značaja.  
         Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o 
sportu i Zakonu o udrugama. Iako Zakon o sportu predviđa niz izvora financiranja, općina je 
dužna pomagati rad sportskih udruga,  vodeći računa  o: 
 -     stvaranju uvjeta za rad sportskih udruga, 

- poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana, u cilju unaprjeđenja športa na 
području općine,  

- tjelesnoj i zdravstvenoj  kulturi djece i mladeži, 
- objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana. 

           Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. 
 
Sredstva javnih potreba u športu raspodjeljuju se korisnicima prema potrebama, broju 
članova, nastupima ali i prema rangu natjecanja po ligama (nogometni  i košarkaški 
klubovi i slično) te drugim kriterijima. 

 
 
 POZICIJA – Tekuće donacije sportskim društvima……..…………………450.000,00 
 

Ukupno sredstva za javne potrebe u športu: 450.000,00 Kn 
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   PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU 

 
Predškolski odgoj 
Financiranje predškolskog odgoja, „male škole“, na temelju sklopljenog ugovora sa 
Dječji vrtić Ivančica iz Oriovca 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………….140.000,00 kn 
 
Sufinanciranje cijene vrtića za djecu predškolske dobi. 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…50.000,00 kn 
 
Sufinanciranje igraonice Bubamara 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………...…25.000,00 kn 
 
Darivanje djece povodom blagdana Sv.Nikola 
Ukupno planirana sredstva……………………………………………...20.000,00 kn 
 

 
Osnovno školstvo 

            Tekuće donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………....150.000,00 kn 
 
Kapitalne donacije OŠ Sibinjskih žrtava Sibinj 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………….250.000,00 kn 
 
 
Srednje školstvo i visoko školstvo 
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…80.000,00 kn 
 
Stipendije i školarine 
Ukupno planirana sredstva…………………………………………..…82.500,00 kn 
 
Ukupno sredstva za javne potrebe u obrazovanju: 797.500,00 Kn 

 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 
 

Temeljem članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi sredstva za financiranje djelatnosti 
socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave.  

Za tu namjenu u proračunu općine Sibinj su osigurana  sredstava za podmirenje 
troškova stanovanja,  interventna sredstva kao jednokratne novčane pomoći (bolest, smrt, 
školovanja, poboljšanje uvjeta stanovanja i dr.) sredstva za pomoć invalidima i 
hendikepiranim osobama, djeci s poteškoćama u razvoju, te sufinanciranje mjesečnih 
karata učenika srednjih škola, a po potrebi i sufinanciranje školske kuhinje učenika 
osnovne škole, a koji su slabijeg imovinskog stanja. 

O iznosima sredstava, odlučuje načelnik općine. 
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Kod odobravanja sredstava za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa 
električne energije, plin, grijanje, voda, komunalne naknade, lijekovi i dr.) općina se 
obavezuje platiti navedene troškove u ime pojedinca koji podnosi zahtjev. 

Kod odobravanja sredstava jednokatnih novčanih pomoći,  vodi se briga o socijalnom 
statusu obitelji ili pojedinca, te životnim uvjetima u kojima isti žive. 

Novčana sredstva za pomoć obiteljima kod rođenja djeteta osiguravaju se u općinskom 
proračunu  sukladno posebnoj Odluci, o predmetnom zahtjevu Jedinstveni upravni odjel 
donosi rješenje.  

Sredstva za stipendije i školarine koja su osigurana proračunom, odnosno Programom 
javnih potreba, realizirat će se nakon provedenog javnog poziva. 

 
Sredstva za gore navedene potrebe osigurana su na slijedećim pozicijama: 

 
 
POZICIJA  - Tekuće donacije građanima i kućanstvima u novcu 

- jednokratne novčane pomoći po zahtjevu………………………… 100.000,00 kn 
 

POZICIJA  - Tekuće donacije invalidima  i hendikepiranim osobama 
- pomoći osobama s posebnim potrebama i sufinanciranje boravka djece s 

poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Cekin i Dječjem vrtiću I. B. 
Mažuranić…………………………………………………..………..50.000,00 kn 
 

POZICIJA - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 
- jednokratne novčane naknade za rođenje djeteta……………….......250.000,00 kn 

 
POZICIJA - Naknade građanima i kućanstvima u naravi 

-    podmirenje troškova stanovanja…………………………………...25.000,00 Kn 
 

POZICIJA-kapitalne donacije građanima i kućanstvima……………...…...50.000,00 Kn 
 
POZICIJA-naknade štete pravnim i fiz. osobama…………………………...30.000,00 Kn 
 
POZICIJA-program mjera za mlade obitelji……………………………….200.000,00 Kn 
 
POZICIJA-Crveni križ………………………………………………………...35.000,00 Kn 
 
 
Ukupno sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi:      740.000,00  Kn 

 
 
 

PROGRAM JAVNIH POTREBA PREMA VJERSKIM ZAJEDNICAMA ( RELIGIJA) 
 
Podrazumjeva  osiguranje novčanih sredstava za rad župnih i dugih vjerskih zajednica sa 
područja općine Sibinj.  

 Ukupno planirana sredstva   
 Pozicija tekuće donacije vjerskim zajednicama…………………… 100.000,00 Kn. 
 Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Filipa i Jakova Odvorci……100.000,00 Kn 
 Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Ivana Krstitelja Sibinj……..100.000,00 Kn 
 Pozicija Kapitalne pomoći – Župa Sv. Marka Evanđ. Slobodnica…100.000,00 Kn 
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 Pozicija Kapitalne Pomoći – Župa uznesenja presvete bogorodice - Gornji 
Andrijevci………………………………………………………………100.000,00 Kn 
 

 
 Ukupna sredstva za javne potrebe u religiji: 500.000,00 Kn. 
 
 Sredstva koja su planirana ovim Programom javnih potreba, a odnose se na tekuće 
donacije udrugama građana, političkim strankama i ostalima osigurana su unutar pozicija: 
 

Tekuće donacije udrugama građana…………………………………....120.000,00 kn 
Tekuće donacije političkim strankama……………………………..……19.950,00 kn 

 
Ostale tekuće donacije….……………………………..…........................300.000,00 kn 

 
    Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama………………………..100.000,00 kn 

 
Ukupno za ostale javne potrebe…………….539.950,00 kn 

 
 Navedene pozicije osiguravaju sredstva za one udruge koje jesu i koje nisu planirane 
unutar redovnih dotacija udrugama sa područja općine Sibinj, a čiji rad je neposredno vezan 
za općinu ili je od interesa za istu.  
            O isplati tih sredstava odlučuje općinski načelnik,  pojedinačno po zahtjevu. 
 Sredstva se osiguravaju za potrebe redovnog poslovanja (tekuće donacije), osim u 
slučaju kada se posebnom odlukom općinskog načelnika  (po zahtjevu) sredstva koriste za 
kapitalne investicije o čijem je namjenskom trošenju sredstava korisnik obavezan  izvijestiti 
općinu. 

Članak 2. 
 
             Ovaj Program objaviti će se u„Službenim novinama Općine Sibinj“, a stupa na snagu 
01.siječnja 2020. godine. 
 
 

OPĆINA SIBINJ 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
KLASA:   400-08/19-01/05 
URBROJ: 2178/08-01-19-7 
Sibinj, 29.11.2019.g. 

 
                          PREDSJEDNIK 

                         OPĆINSKOG VIJEĆA 
        

                      Krunoslav Eraković 
           

          
 
 

 
 


