
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
 
                     OPĆINA TORDINCI
                     Općinsko vijeće 
 
Klasa: 022-05/21-01/239 
Ur broj: 2188/13-21-01 
Tordinci,30. prosinac 2021. 
 
 Temeljem članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» b
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 29. Statuta općine Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsk
županije, broj:09/21) Općinsko vijeće Općine Tordin
2021. godine, d o n o s i: 

Javnihpotreba udruga u kulturi 

 Donosi se Program javnih potreba u kulturi na 

 Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnost
što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine.

 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine jesu kulturne 
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanj
života od interesa za Općinu. 

 U 2022. godini utvrđuju se programi u kulturi koji su od općinskog interesa
Red br. Naziv korisnika

1. Kapitalne donacije
2. Donacije Kulturno-

3. Vijeća nacionalne manjine
4. Ostale neprofitne organizacije

UKUPNO

 Sredstva za redovno financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u P
Tordinci za 2021. godinu. 

Kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava
sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci.

 

 Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukov
srijemske županije.   
     
     
     
 
 

 
SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TORDINCI 

Temeljem članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» b
. Statuta općine Tordinci («Službeni vjesnik» Vukovarsk

) Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj 6-oj sjednici održanoj

P R O G R A M  
potreba udruga u kulturi i religiji za 2022. godinu 

 
Članak 1. 

Donosi se Program javnih potreba u kulturi na području Općine Tordinci za 202
 

Članak 2. 
Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnost

što pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života Općine. 
 

Članak 3. 
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine jesu kulturne 

djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog 

Članak 4.  
. godini utvrđuju se programi u kulturi koji su od općinskog interesa: 

Naziv korisnika Plan 202
Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 70.000,00

-umjetničkim društvima 
 

30.000,00

nacionalne manjine 20.000,00
Ostale neprofitne organizacije 60.000,00

UKUPNO 180.000,00
 

Članak 5. 
Sredstva za redovno financiranje javnih potreba iz Programa osigurana su u Proračunu Općine 

Članak 6. 
Kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava određena su Pravilnikom o 

sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Tordinci. 

Članak 7. 
Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukov

       
    Predsjednik Općinskog vijeća
                        Zdravko Ivanković
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oj sjednici održanoj 30. prosinca 

području Općine Tordinci za 2022. godinu. 

Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti 
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Program stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-

Predsjednik Općinskog vijeća 
Zdravko Ivanković 



 
 
 
 
 
 
 


