
Na temelju članka 31. Statuta Općine Topusko („ Službeni  vjesnik“ br. 34/09, 10/13, 
48/13-pročišćeni tekst, 16/14 36/17 i 8/18),  Općinsko vijeće Općine Topusko na  11.  redovitoj 
sjednici održanoj   6.  prosinca 2018.  godine, donijelo je: 
 

Program ostvarivanja javnih potreba 
u društvenim djelatnostima Općine Topusko 

u 2019. godini 
 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se, sukladno Proračunu Općine Topusko za 2019. godinu, sredstva 
za ostvarivanje javnih potreba u društvenim djelatnostima i to za područje: 
 

- kulture, 
- sporta, 
- brige za djecu predškolskog uzrasta, 
- osnovnog i srednjeg obrazovanja, 
- rada udruga u kulturi,  
- Crvenog križa i Turističke zajednice Općine Topusko, 
- socijalne skrbi, 
- funkcioniranje vatrogastva,  
- civilne zaštite, 
- stipendiranje studenata. 

        
Članak 2. 

Financiranje javnih potreba u kulturi: 444.760,00 
 

      -    organiziranja kulturnih manifestacija, 
      -    Narodna knjižnica i čitaonica Topusko, 
      -    udruge u kulturi i 
      -    vjerske zajednice. 

Članak 3. 

Financiranje sporta i sportskih manifestacija: 132.000,00 kuna. 
 

- sportske udruge, 
- Malonogometni turnir   kuna. 

 
Razvoj civilnog društva: 65.000,00 kuna 
 

Članak 4. 

Predškolski odgoj Proračunu se planira iznos od  990.041,00  kuna, od čega za Malu školu 19.690,00  
kuna. 
  

Članak 5. 

 Za sufinanciranje  osnovnog obrazovanja, potpore topli obrok, natjecanja i pomoć kod 
nabavke udžbenika120.000,00  kuna. 
 Za sufinanciranje troškova natjecanja učenika  Srednje škole Topusko u Proračunu se planiraju sredstva 
u visini 10.000,00  kuna. 

 



   Članak 6. 

 Za  javne potrebe socijalne skrbi osigurava se iznos od: 283.000,00 kuna 
 

- podmirivanje troškova stanovanja – pomoć obiteljima  ogrjev, 
- darovi za djecu, 
- naknade rodiljama, 
- sufinanciranje cijene prijevoza, 
- pomoć u novcu i u naravi obiteljima i kućanstvima i 
- stipendiranje studenata. 

 
Članak 7. 

        Ostale tekuće donacije: 182.000,00 kuna. 
    
         -   Crvenog križa-Topusko, 
         -   Turistička zajednica Topusko, 
         -    poticanje gospodarstva, 
         -    naknade šteta uzrokovane prirodnim katastrofama. 
         

Članak 8. 

 Za vatrogasnu djelatnost odnosno rad DVD-a Topusko i nabavku opreme planira se200.000,00 
kuna. 
 Za razvoj civilne zaštite i opremanje postrojbe planira se iznos od 5.000,00  kuna. 
  

Članak 9. 

 Za provedbu ove Odluke nadležan je općinski načelnik koji je dužan, raspisati natječaj za 
korištenje sredstava za programe od interesa za opće dobro koje provode civilne udruge  i o realizaciji 
pojedinih programa izvješćivati Općinsko vijeće. 
  

Članak 10. 

 Ovaj Program objavit će se  u «Službenom vjesniku»  a stupa na snagu 1. 1. 2019 godine. 
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