
 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko vijeće 

KLASA: 230-01/22-01/__ 

URBROJ: 2133-17-03-22-1 

Vojnić, _______________ 2022. godine 

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o udrugama  („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19) 

i članka 30. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“, broj 01/21),  Općinsko 

vijeće Općine Vojnić na __. sjednici održanoj dana _____________ 2022. godine, usvojilo je 

 

NACRT PROGRAMA 

RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA U OPĆINI  VOJNIĆ 

ZA 2023. GODINU 

                                                                 

Članak 1. 

Ovim Programom uređuje se razvoj civilnog društva sa procjenom troškova i izvorima 

financiranja kako slijedi:  

Aktivnost 

broj 

Naziv aktivnosti Plan 2023. 

EUR 

A100001 Humanitarna djelatnost Crvenog križa 13.272 

 Tekuće donacije humanitarnim organizacijama –Crveni križ 13.272 

Izvor Opći prihodi i primici  

A100002 Tekuće donacije ostalim neprofitnim organizacijama 6.636 

 Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama 6.636 

Izvor Opći prihodi i primici  

A100003 Tekuće donacije udrugama građana 18.581 

 Tekuće donacije udrugama građana 14.600 

 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 3.982 

Izvor Opći prihodi i primici  

A100004 Financiranje javnih potreba u sportu 39.817 
 

Tekuće donacije sportskim društvima 33.181 

 Tekuće održavanje sportskih objekata 6.636 



 

Izvor Opći prihodi i primici  

A100005 Manifestacije i razna događanja 26.545 

 Održavanje kulturnih manifestacija 7.963 

 Tekuće donacije kulturnim društvima 2.654 

Izvori Opći prihodi i primici  

 Tekuće donacije udrugama - Održavanje spomenika kulture 15.927 

Izvori Pomoći  

K100007 Rekonstrukcija i opremanje teniskog igrališta 98.215 

 Sportski i rekreacijski tereni 98.215 

Izvori Pomoći  

  SVEUKUPNO 196.430 

 

Članak 2. 

Temeljem odredaba Zakona o sportu potrebe u sportu za koje se osiguravaju sredstva iz 

Proračuna Općine Vojnić za 2023. godinu jesu: 

- poticanje i promicanje sporta od značaja za općinu Vojnić i Karlovačku županiju  

- trening, organiziranje i provođenje sustava županijskih natjecanja 

- održavanje sportskih objekata  

- ostale sportske aktivnosti od značaja za općinu    

 

 

Članak 3. 

 

Tekuće donacije humanitarnim organizacijama odnose se na donaciju za rad Općinskog društva  

Crvenog križa Vojnić za podmirenje redovnih troškova. U 2023. godini planiran je iznos od 

13.272,00 eura. 

Tekuće donacije ostalim neprofitnim organizacijama odnosi se na donaciju Domu zdravlja 

Vojnić za podmirenje redovnih troškova. U 2023. godini planiran je iznos od 6.636,00 eura. 

Tekuće donacije udrugama građana odnose se na sufinanciranje udruga civilnog društva na 

području općine. Sredstva za sufinanciranje programa ostvaruju se temeljem javnog natječaja 

za predlaganje javnih potreba Općine Vojnić za 2023. godinu koji Općina Vojnić raspisuje 

početkom svake godine. Sredstva su limitirana i odobravaju se temeljem dostavljenih zahtjeva 

i odabira Povjerenstva. Za udruge građana u 2022. godini osigurano je 14.600,00 eura, a za 

vjerske zajednice 3.982,00 eura.  

Financiranje javnih potreba u sportu u 2023. godini planirano je u iznosu od 39.817,00 eura. 

Od tog iznosa 33.181 eura dodijeliti će se sportskim društvima temeljem javnog natječaja za 



 

predlaganje javnih potreba Općine Vojnić za 2023. godinu, a 6.636,00 eura utrošiti će se za 

održavanje sportskih terena.   

Za manifestacije i razna događanja u proračunu Općine Vojnić planirano je 26.545,00 eura, a 

odnose se na održavanje kulturnih manifestacija u iznosu od 7.963,00 eura. Tekuće donacije 

kulturnim društvima planirane u iznosu od 2.654 eura dodjeljuju se udrugama iz kulture 

temeljem javnog natječaja za predlaganje javnih potreba Općine Vojnić za 2023. godinu. Za 

tekuće donacije udrugama - Održavanje spomenika kulture za 2023. godinu planiran je iznos 

od 15.927,00 eura koji se dodjeljuje udrugama iz kulture koje prate stanje na Spomen području 

Petrova gora za koje svake godine Ministarstvo kulture dodjeljuje sredstva za održavanje i 

zaštitu.  

Projekt „Rekonstrukcija i opremanje teniskog igrališta“ u iznosu od 98.215,00 eura planira se 

realizirati sufinanciranjem iz državnog proračuna kod LAG-a Petrova Gora. Projektom će se na 

postojećem teniskom igralištu rekonstruirati teren postavljenjem adekvatne površine i nabaviti 

potrebna oprema. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 

Vojnić“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine. 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 PREDSJEDNIK 

 Azim Durmić  

 


