
              
 

  REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA BREZNICA 
         Općinsko vijeće 
 

Klasa: 402-01/21-01/06 
Ur.broj: 2186/023-01-21-1 
Bisag, 14.12.2021. 
 

 Na temelju članka 30. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/21), 

Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 14.12.2021. godine donosi 
 

Izmjene i dopune 
Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima 

Općine Breznica za 2021. godinu 
 

I. 
 Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznica za 2021. godinu (“Službeni vjesnik 

Varaždinske županije” broj 20/21) mijenja se i glasi: 
 

"Članak 1. 
 Ovim Programom utvrĎuje se način i korištenje sredstava Proračuna Općine Breznica za 2021. godinu 

za programe javnih potreba u društvenim djelatnostima u iznosu od 2.407.696,00 kn, a koji obuhvaća: 
– javne potrebe u području kulture, 

– javne potrebe u području predškolskog odgoja, 
– javne potrebe u području osnovnoškolskog obrazovanja, 

– javne potrebe u području visokoškolskog obrazovanja, 
– javne potrebe u području sporta, 

– javne potrebe u području socijalne skrbi, 

– javne potrebe u području vatrogastva i civilne zaštite, 
– javne potrebe u području lovstva, 

– javne potrebe u području humanitarnih aktivnosti, 

– javne potrebe u području vjerskih zajednica, 
– javne potrebe u području političkog djelovanja, 

– javne potrebe u području ostalih udruga. 
 

Članak 2. 
 Javne potrebe u kulturi u iznosu od 5.000,00 kn dodjeljivat će se udrugama temeljem prijave na javni 

poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge. 
 

Članak 3. 
 Sredstva za javne potrebe u području predškolskog odgoja u iznosu od 1.682.596,00 kn rasporeĎuju se 

na: 

– Dječji vrtić Pčelica Bisag (proračunski korisnik) 1.672.596,00 kn 

– sufinanciranje cijene drugih dječjih vrtića 10.000,00 kn 

 

Članak 4. 
 Sredstva za javne potrebe u području osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 80.000,00 kn 

rasporeĎuju se na pomoći osnovom školstvu. 
 

 

 

 



Članak 5. 
 Sredstva za javne potrebe u području visokoškolskog obrazovanja u iznosu od 93.600,00 kn rasporeĎuju 

se na novčane potpore (stipendije) studentima. 
 

Članak 6. 
 Sredstva za javne potrebe u području sporta u iznosu od 50.000,00 kn dodjeljivat će se udrugama 

temeljem prijave na javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge. 
 

Članak 7. 
 Sredstva za javne potrebe u području socijalne skrbi u iznosu od 115.000,00 kn rasporeĎuju se na: 

– jednokratna naknada za novoroĎenčad 55.000,00 kn 

– naknade graĎanima i kućanstvima u novcu 50.000,00 kn 

– ostale naknade u naravi 10.000,00 kn 

 

Članak 8. 
 Sredstva za javne potrebe u području vatrogastva i civilne zaštite u iznosu od 203.500,00 kn rasporeĎuju 

se na: 

– tekuće donacije vatrogastvo 200.000,00 kn 

– tekuće donacije civilna zaštita 3.500,00 kn 

 

Članak 9. 
 Sredstva za javne potrebe u području lovstva u iznosu od 30.000,00 kn dodjeljivat će se udrugama 

temeljem prijave na javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge. 
 

Članak 10. 
 Sredstva za javne potrebe u području humanitarnih aktivnosti u iznosu od 29.000,00 kn rasporeĎuju se  

Društvu Crvenog križa. 
 

Članak 11. 
 Sredstva za javne potrebe u području vjerskih zajednica u iznosu od 65.000,00 kn dodjeljivat će se 

vjerskim zajednicama koje djeluju na području Općine Breznica. 
 

Članak 12. 
 Sredstva za javne potrebe u području političkog djelovanja u iznosu od 9.000,00 kn dodjeljivat će se 

političkim strankama zastupljenima u Općinskom vijeću Općine Breznica. 
 

Članak 13. 
 Sredstva za javne potrebe u području ostalih udruga u iznosu od 45.000,00 kn dodjeljivat će se 

udrugama temeljem prijave na javni poziv za financiranje programa i projekata koje provode udruge. 
 

Članak 14. 
 Program javnih potreba u 2021. godini financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Breznica za 

2021. godinu, a sve ostale potrebe za koje se naknadno utvrdi da su od interesa za Općinu Breznica rješavati 

će se u danom trenutku iz eventualnih drugih izvora financiranja. 
 

Članak 15. 
 Ovaj Program javnih potreba u društvenim djelatnostima primjenjuje se u 2021. godini, a njegova 

realizacija ovisit će o raspoloživim sredstvima Općine Breznica." 

 
II. 

 Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku 

Varaždinske županije”. 
 

               Predsjednik Općinskog vijeća 
                 Tomislav Ledinski 


