REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/75
URBROJ: 238/02-01-15-01
Bistra, 16.12.2015.
Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90,
27/93, 38/09), članka 32. Zakona o udrugama ( Narodne novine 74/14 ), te članka 32. Statuta
Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13), Općinsko vijeće Općine Bistra na 19.
sjednici održanoj 16.12.2015. godine donosi
P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U KULTURI U 2016. GODINI
Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Bistra u 2016. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, programi i projekti, priredbe i
manifestacije koje će se financirati iz Proračuna Općine Bistra, kao i iz Proračuna Zagrebačke
županije, odnosno Ministarstva kulture kada su te potrebe od zajedničkog interesa.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Bistra ostvarivati će se:
1. djelovanjem Općinske knjižnice Bistra kojoj je osnivač Općina;
2. djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog
stvaralaštva;
3. akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog
života;
4. provedbom programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani
strateškim i planskim dokumentima Općine Bistra.
Članak 3.
Na području Općine Bistra:
1. djeluju ustanove i udruge:
-

Općinska knjižnica Bistra
Župa sv. Nikole biskupa Bistra
Kulturno-umjetničko društvo Bistra
Udruga Bistrajnski potepuhi
Udruga Vuglenari
Muški pjevački zbor Bistrani
Tamburaški sastav Susedi
Udruga vinogradara i vinara sv. Nikola Bistra
Udruga kuhara

2. priređuju se i održavaju:
- kulturne priredbe, izložbe, promocije, dramsko-scenske predstave i sl.
- prigodni koncerti
- kulturne manifestacije.
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Članak 4.
Za javne potrebe iz članka 3. osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu od 637.350,00 kuna.
Sredstva iz ovog Programa raspoređuju se na programe i aktivnosti:
1.
2.
3.
4.

Općinska knjižnica Bistra
Pokroviteljstva i obljetnice
Njegovanje sakralne baštine
Donacije udrugama za njegovanje kulturne baštine

267.350,00 kuna
105.000,00 kuna
100.000,00 kuna
165.000,00 kuna

Članak 5.
Ako se u Proračunu Općine Bistra neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz članka 4. ovog
Programa uplaćivat će se prema mogućnostima iz Proračuna.
Članak 6.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u kulturi uvrštenih ovim Programom,
preraspodjela planiranih sredstava za donacije udrugama u kulturi objavit će se na službenoj
stranici Općine Bistra nakon provedenog javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava
programima ili projektima promicanja kulture u Općini Bistra.
Članak 7.
Nadležno povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja za dodjelu financijskih sredstava
programima ili projektima promicanja kulture u Općini Bistra može jednokratno dodijeliti
financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti
planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše
5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.
Članak 8.
Korisnici financiranja, odnosno udruge i ustanove, dužne su dostavljati sve potrebne podatke o
provođenju programa ili projekta, te izvješća o potrošnji proračunskih sredstava.
Članak 9.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bistra.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Danijel Drviš
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