
Na temelju članka 5.  Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 

( „Narodne novine“ Broj 83/22) te članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada ("Službene 

novine Općine Vižinada-Visinada" broj 04/22-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Vižinada -Visinada na sjednici održanoj ….. prosinca 2022. godine, donosi 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U  KULTURI   

OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA  2023.  GODINU 

 

Članak 1.  

 

 Program javnih potreba u području kulture od društvenog je interesa za Općinu Vižinada-

Visinada. Sredstvima utvrđenim programom javnih potreba u području kulture financira se 

kulturna djelatnost sa područja Općine Vižinada-Visinada.  

 

           Utvrđuje se i raspoređuje sredstva kako slijedi: 

 

 Program: 1014, PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI  

 Aktivnost: A101401, Tekuće donacije za programe u kulturi  

1.  

Potpore za programe javnih potreba koje se dodjeljuju po 

raspisanom javnom pozivu -Tekuće donacije za programe u kulturi 7.000,00 

 Aktivnost: A101402, Manifestacije u kulturi   

2.  Manifestacije u kulturi  2.500,00 

 

Aktivnost: A101408, Promicanje dvojezičnosti i očuvanje 

talijanskog jezika u IŽ   

3.  Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika u IŽ 700,00 

 Tekući projekt: T101407, Uređenje fasade crkve sv. Barnabe  

4.  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 52.000,00 

 

Tekući projekt: T101409, Monografija „Carlota Grisi – baletna diva 

iz Vižinade“  

5.  Grafičke i tiskarske usluge 5.500,00 

 UKUPNO 67.700,00 

  

Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna za 2023. godinu 

namijenjenih financiranju projekata i programa udruga, te projekata ustanova, te fizičkih i pravni 

osoba donosi općinski načelnik, a na temelju provedenog javnog natječaja u skladu s Uredbom o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine“ br. 26/15, 37/21) i Pravilnika o financiranju 

programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna  Općine Vižinada-Visinada 

(„Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 1/16). 

Sredstva osigurana Proračunom doznačuju se udrugama, ustanovama, fizičkim i pravnim 

osobama temeljem ugovora sklopljenih s općinom. 

Članak 2. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine 

Vižinada-Visinada" s primjenom od 01. siječnja 2023. godine. 



KLASA: 011-01/22-01/07 

URBROJ: 2163-39-01-22-……. 

Vižinada-Visinada, ….. 12. 2022. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA 

                                                                               PREDSJEDNIK  

                                                                               OPĆINSKOG VIJEĆA 

          Oliver Arman 

 


