Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br.
47/90, 27/93 i 38/09) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik
Međimurske županije“ br. 5/13), Općinsko vijeće Općine Podturen 15. na sjednici održanoj
dana,9. prosinca 2015. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2016. godinu

Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi Općine Podturen za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Podturen.
Ovim Programom u 2016. godini financirat će se, odnosno sufinancirat javne potrebe i
to:
1. Izložbe rukotvorina i ostali programi u likovnoj djelatnosti,
2. promicanje kulture raznim kulturnim i društvenim manifestacijama,
3. organiziranje proslave Dana općine
4. poticanje i organiziranje tradicionalnih manifestacija,
5. programi kulturnog turizma,
6. programi zaštite kulturne baštine,
7. programi međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za
općinu
Članak 2.
Obzirom na visoku razinu amaterizma općina će kroz osigurana sredstva u Proračunu i ovom
Programu poticati kontinuirani rad udruga u kulturi.
Općina će za financiranje prioritetnih područja u kulturi i tehničkoj kulturi raspisati javni
natječaj sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode
udruge i društva i to za programe:
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑
-‐‑

njegovanja tradicijske kulture,
poticanja i organiziranja tradicionalnih manifestacija,
promicanja kulture raznim kulturnim i društvenim manifestacijama,
međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje od interesa za općinu,
glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,
kulturnog turizma,
knjižne i nakladničke djelatnosti,
kazališne djelatnosti,
likovne i izložbene djelatnosti,
scenske djelatnosti (dramske umjetnosti, plesa i pokreta),
zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
njegovanja kulture nacionalnih manjina,

-‐‑

institucionalne podrške udrugama.

Po provedenom natječaju općina će javno objaviti rezultate natječaja na službenim
stranicama te s udrugama kojima su odobrena financijska sredstva zaključiti ugovore o
financiranju programa ili projekata.
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba ovog Programa osiguravaju se u Proračunu
Općine Podturen.
Korisnici proračunskih sredstava dužni su izraditi godišnje izvještaje o svojem poslovanju
odnosno o namjenskom utrošku doznačenih sredstava, te ih dostaviti Općinskom vijeću u roku
kojeg odredi općinski načelnik .
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom županije“, a
primjenjuje se od 01.01.2016. godine.
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PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ZA KULTURU 2016. GODINI
u kunama
R.
br.

PROGRAM

PLAN
2016.
GODINA

1.

UDRUGE U KULTURI
Izvor: opći prihodi i primici proračuna 99.000,00 kn

99.000,00

2.

PRIJENOSI VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Izvor: opći prihodi i primici proračuna 5.000,00 kn

5.000,00

3.

Prijenos nacionalne manjine
Izvor: opći prihodi i primici proračuna 3.000,00 kn

3.000,00

SVEUKUPNO

107.000,00

