
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
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                Općinski načelnik 

 

KLASA:022-01/18-01/01 
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Dubravica, 21. svibnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 29., stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 

novine“, broj 26/15) i članka 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine 

Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/15), Općinski načelnik Općine 

Dubravica, dana 21. svibnja 2018. godine, donosi 

 

ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA 

ZA 2018. GODINU 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje 

su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 

udrugama za 2018. godinu, a koji je objavljen 04. travnja 2018. godine. 

Članak 2. 

U 2018. godini iz Proračuna općine Dubravica financirat će se provedba programa/aktivnosti 

udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 62.500,00 kn i to: 

Tablica- primljene prijave prema redoslijedu zaprimanja 

Naziv udruge Opis aktivnosti za koju se traži jednokratna 

financijska potpora 

Odobreni iznos 

potpore Općine 

Dubravica (kn) 

Kulturno umjetničko društvo 

„Sv. Ana“ Rozga- Limena 

glazba 

Sudjelovanje na 9. Međunarodnom 

festivalu puhačkih orkestara „Mitteleuropa 

Blasmusikfest“ 2018“ u Opatiji. Kotizacija 

za natjecanje na Festivalu u Opatiji i 

troškovi prijevoza. 

 8.500,00 kn 



Udruga vinogradara i 

podrumara Općine Dubravica 

Sudjelovanje na manifestacijama, 

sajmovima, berbama „Kak su brali naši 

stari“, izložbama, ocjenjivanju vina. 

 6.000,00 kn 

Kulturno umjetničko društvo 

„Pavao Štoos“ Dubravica 

Nabava nove opreme i održavanje 

tradicionalne manifestacije „I če mi je 

teško popevka zvoni“ 

 7.000,00 kn 

Udruga umirovljenika Općine 

Dubravica 

Djelovanje na razvijanju kulturno – 

zabavnih djelatnosti kod članstva i to 

organiziranjem odmora, oporavka 

liječenja, izleta, a po potrebi i ostalih 

aktivnosti. 

 7.000,00 kn 

Lovačko društvo za uzgoj, 

zaštitu, lov divljači i 

streljaštva „Vidra“ Dubravica 

Održavanje lokaliteta biljke „rosike“. 

Nabava divljači za obnovu matičnog 

fonda. Nabava divljači i odgovarajućih 

repelenata te sijanje kukuruza za prehranu 

divljači i zaštitnih sredstava za kukuruz. 

 8.000,00 kn 

Udruga pčelara Zaprešićkog 

kraja Ban Josip Jelačić 

Educiranje članova udruge i građana o 

važnosti pčela. Kupovina opreme. 

 2.000,00 kn 

Puhački orkestar „Rozga“ Promocija monografije Puhačkog orkestra 

Rozga 1902.-2017. Tradicionalni božićni 

koncert 2018. godina. Prijevoz na 

Međunarodni susret orkestara Marezige, 

Koper- Slovenija. Nabavka nove svečane 

uniforme. 

20.000,00 kn 

Streljački športski klub 

Dubravica 

Nabava streljiva za pripreme za županijska 

i državna natjecanja. Nabava streljačkih 

prsluka i opreme. Predstavljanje kluba  na 

županijskim i državnim skupovima i 

natjecanjima. Troškovi organizacije 

treninga i edukacije. 

  4.000,00 kn 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Dubravica i na internetskim stranicama Općine Dubravica. 

 

       NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

       Marin Štritof 

 
       _______________________ 

 


