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Na temelju članka 1. i 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br.
47/90 i 27/93 i 38/09), te članka 24. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br.
5/09), Općinsko vijeće Općine Bistra je na 20. sjednici održanoj20.12.2011.godine donijelo

P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U KULTURI
U 2012. GODINI

Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Bistra u 2012. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, 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:
-

djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i
umjetničkog stvaralaštva
akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju
kulturnog života;
djelovanjem Općinske knjižnice Bistra;
investicijskim održavanjem i adaptacijom objekata kulture i sakralnih spomenika
kulture.
Članak 3.

Na području Općine Bistra:
a) djeluju ustanove i udruge
- Općinska knjižnica Bistra
- Udruga roditelja i prijatelja djece „Srce“
- KUD Bistra
- Udruga Bistrajnski potepuhi
- Fašnička udruga Vuglenari.
- Udruga vinogradara 'Sv.Nikola'
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a) priređuju se i održavaju:
-

kulturne priredbe (izložbe, tribine, promocije i sl.)
prigodni koncerti KUD-a
izrada zemljopisno-povijesne monografije Bistre
obnova tornja Župne crkve Sv. Nikole.
Članak 4.

Za javne potrebe iz članka 3. te za sakralne spomenike i objekte kulturnog značaja
osiguravaju se ukupna sredstva u iznosu od 995.376,00 kuna.
Članak 5.
Sredstva iz ovog Programa raspoređuju se:
1. Općinska knjižnica Bistra
262.376,00 kuna
2. KUD Bistra
150.000,00 kuna
3. Udruga Bistrajnski potepuhi
10.000,00 kuna
4. Matica hrvatska
5.000,00 kuna
5. Park prirode Medvednica
10.000,00 kuna
6. Udruga vinogradara 'Sv.Nikola'
20.000,00kuna
7. Investicijsko održavanje i adaptacija
sakralnih spomenika kulture
(obnova tornja župe Sv.Nikole) 128.000,00 kuna
8. Župa Majke Božje Sljemenske
10.000,00kuna
9. Izdavanje monografije
150.000,00 kuna
10.Dani Bistre i Dan Općine
250.000,00 kuna.
Članak 6.
Ako se u Proračunu Općine Bistra neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz članka 4.
ovog Programa uplaćivat će se prema mogućnostima iz Proračuna.
Članak 7.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u kulturi uvrštenih ovim Programom,
preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika ako za to postoji
potreba i ako to odobri Općinski načelnik.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Bistra.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Stjepan Drviš
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