Na temelju članka 23. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 88/01 i 11/02),
članka 16. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 86/09) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",
broj 8/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na ___ sjednici, od
____________ 2012. godine, d o n o s i

P R O G R A M
javnih potreba udruga građana
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u području udruga građana od značenja
za Šibensko-kninsku županiju za 2013. godinu i sredstva za financiranje tih potreba
koje se osiguravaju u Proračunu Šibensko-kninske županije za 2013. godinu u
ukupnoj visini od 450.000 kuna.

II.
Javne potrebe udruga građana za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna
Šibensko-kninske županije za 2013. godinu jesu:
- programske djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika
Domovinskog rata,
- programske djelatnosti udruga koje skrbe o osobama s posebnim porebama,
- programske djelatnosti humanitarno-karitativnih udruga,
- programi strukovnih udruga,
- ostali nepredviđeni programi udruga građana.

III.
Iskazane potrebe od strane udruga građana ne mogu se u cijelosti financijski pratiti,
stoga se izdvajaju i financijski prate odnosno sufinanciraju prepoznatljivi programi na
županijskoj razini, osobito oni koji su već dokazali svoju kvalitetu i uspješnost, kao i
novi programi koji trebaju biti realizirani i prezentirani na području Županije, a i izvan
nje.

IV.
Slijedom utvrđenih javnih potreba udruga građana od značenja za Županiju, za
ostvarenje ovog Programa osiguravaju se sredstva u Proračunu Šibensko-kninske

županije za 2013. godinu u Razdjelu 050 - Upravni odjel za prosvjetu, znanost,
kulturu i šport, Glava 050-01 – Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport,
Glavni program: G 17 Kultura, sport, udruge, kako slijedi:
-2PLAN
u kunama

Projekt: T 1704 PROGRAM UDRUGA GRAĐANA

Aktivnost: A 1704-01 Sufinanciranje djelatnosti veteranskih udruga
i udruga sudionika Domovinskog rata
1. Veteranske udruge i udruge sudionika Domovinskog rata
UKUPNO:

200.000
200.000

Aktivnost: A 1704-02 Sufinanciranje djelatnosti udruga koje skrbe o
osobama s posebnim potrebama
1. Udruge koje skrbe o osobama s posebnim potrebama
UKUPNO:

80.000
80.000

Aktivnost: A 1704-03 Sufinanciranje djelatnosti humanitarno
karitativnih udruga
1. Humanitarno-karitativne udruge
UKUPNO:

30.000
30.000

Aktivnost: A 1704-04 Sufinanciranje djelatnosti strukovnih udruga
1. Strukovne udruge i ostale udruge građana
2. Ostali izdaci za udruge građana
UKUPNO:

110.000
30.000
140.000

PROJEKT: T 1704 PROGRAM UDRUGA GRAĐANA

450.000

V.
Detaljni plan i raspored korištenja sredstava temeljem prijavljenih programa, po
pojedinim korisnicima utvrdit će svojom odlukom župan, uvažavajući kriterije ovog
Programa i prijedloge Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport.
VI.
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije".
Klasa:007-04/12-01/
Ur.br.2182/1-01-12-1

Šibenik, ____________ 2012.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Josip Odak, prof.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za prosvjetu,
znanost, kulturu i šport,
2. Dokumentacija,
3. Uredništvo Službenog vjesnika,
4. Pismohrana.

