Temeljem članaka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“
br. 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
samoupravi (Narodne novine br. ( 33/01.,60/01,129/05, 109/07.,125/08., 36/09., 150/11 ,
144/12. i 19/13. ), članka 35. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
županije br. 03/13.), Općinsko vijeće Općine Štitar na 26 . redovnoj sjednici održanoj
22. veljače 2016. godine, donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA 2016. GODINU
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se poslovi, aktivnosti i djelatnosti u kulturi koje Općina Štitar
određuje da su od značaja za Općinu, a posebice:
-

poticanje i promicanje kulture na području Općine.
redovna djelatnost i programi ustanova u kulturi kojima je općina osnivač
programi od posebnog značenja za općinu Štitar
programske djelatnost udruga i ostalih korisnika kao što su; zaštita i očuvanje
kulturne baštine, muzejska i galerijska djelatnost , izložbena i likovna djelatnost,
knjižna i nakladnička djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, dramska,
plesna i izvedbena djelatnost, tradicijska kultura i kulturno-umjetnički amaterizam ,
audiovizualna djelatnost, urbana kultura, kultura mladih i novomedijska kultura.

Na navedenim će se osnovama u 2016. poticati, odnosno promicati kulturna i umjetnička
djelatnost radi stvaranja jedinstvene kulturne politike Općine Štitar. Kulturna politika zasniva
se na programima i djelatnostima udruga građana i radu individualnih stvaratelja u kulturi
Članak 2.
Sredstva osigurana u proračunu općine Štitar za 2016. godinu, namjenski će se koristiti za
financiranje udruga u kulturi u iznosu od 32.000,00 kuna .
Red.
Broj
1.
2.

Naziv
Kultura općenito
Pričuva
UKUPNO

Iznos u kunama
28.000,00
4.000,00
32.000,00

Članak 3.
Sredstva iz čl. 2. Ovog programa dodijelit će se korisnicima putem javnog poziva sukladno
Uredbi kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave,
Vladini uredi i tijela te druge javne institucije, raspolažući sredstvima iz javnih izvora,
primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge , te Pravilniku o sufinanciranju javnih potreba Općine Štitar koji
donosi općinski načelnik.
Članak 4.
Sredstvima pričuve raspolaže općinski načelnik.

Članak 5.
Odobrena sredstva temeljem ovog Programa isplaćivat će se u skladu s prilivom sredstava
u Općinski proračun proporcionalno postotku i uvjetima ugovora s korisnikom sredstava.
Članak 5.
Općina Štitar sklapa s korisnicima sredstava ugovor o korištenju sredstava za provedbu
programa javnih potreba u kulturi Općine Štitar. Ugovorom se utvrđuje način isplate i
kontrola korištenja sredstava, postupak izvještavanja o utrošenim sredstvima, povrat sredstava
u slučaju neizvršenja programa i druga pitanja.
Članak 6.
Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku"
Vukovarsko-srijemske županije, a primjenjivat će se od 01.01.2016. godine.
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