
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA DUBRAVICA 

                Općinski načelnik 

 

KLASA:230-01/23-01/2 

URBROJ: 238-40-01-23-13 

Dubravica, 13. ožujak 2023. 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 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine 

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

Dubravica, dana 13. ožujka 2023. godine, donosi 

ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA 

ZA 2023. 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 2023. godinu, a koji je objavljen 01.02.2023. godine na rok od 30 dana odnosno 

do 03.03.2023. godine. 

Članak 2. 

U 2023. godini iz Proračuna Općine Dubravica financirat će se provedba programa/aktivnosti 

udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 9.700,00 EUR/73.084,65 kn (fiksni tečaj 

konverzije 1 EUR=7,53450 HRK) i to: 

Tablica- primljene prijave prema redoslijedu zaprimanja 

Naziv udruge Opis aktivnosti za koju se traži 

jednokratna financijska potpora 

Odobreni iznos 

potpore 

Općine 

Dubravica 

(EUR) 

Udruga umirovljenika Općine 

Dubravica 

- jednodnevni izlet u Krapinske toplice, 

- proslava Martinja (svečana večera za 

članove), 

1.500,00 EUR 



- jednodnevni izlet na more 

- troškovi posljednjeg ispraćaja za umrle 

članove (grobni buketi) 

- posjet teško bolesnim članovima 

Limena glazba Rozga Sveta 

Ana 

- kupnja i popravak glazbenih instrumenata  1.700,00 EUR 

 

Lovačko društvo za uzgoj, 

zaštitu, lov divljači i 

streljaštva „Vidra“ Dubravica 

- sanacija i uređenje prostorija za hranu i 

piće u Lovačkom domu 

- košnja trave i čišćenje (prema potrebi) na 

području Creta Dubravica  

3.000,00 EUR 

Puhački orkestar „Rozga“ - Međunarodni festival puhačkih orkestara 

na Malom Lošinju 

- tradicionalni božićni koncert 

2.200,00 EUR 

Udruga vinogradara i 

podrumara Općine Dubravica 

- sudjelovanje na 55. izložbi vina u Sv. 

Ivanu Zelini 

- sudjelovanje na manifestaciji „Kak su 

brali naši stari“ 

- sudjelovanje na gospodarskom sajmu u 

Zaprešiću 

- organiziranje stručno-obrazovnog izleta i 

posjeta većem vinskom podrumu 

- sudjelovanje na manifestaciji „Vino u 

brdovečkoj čaši“ i „Gastro eco-etno“ 

1.000,00 EUR 

Udruga pčelara zaprešićkog 

kraja Ban Josip Jelačić 

 

- edukacije i posjet sajmovima 300,00 EUR 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Dubravica i na internetskim stranicama Općine Dubravica. 

 

       NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA 

       Marin Štritof 


