Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br.
47/90, 27/93 i 38/09) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 4. sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2018. godinu
I.
Programom javnih potreba u kulturi Općine Kotoriba za 2018. godinu obuhvaćaju se svi oblici
poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života
na području Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu: Općina), te se za njihovo provođenje osiguravaju sredstva
u proračunu Općine.

II.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine su:
1. djelatnosti i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi,
2. pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
3. akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,
4. investicijsko održavanje, adaptacije i zahvati potrebni na objektima kulture.

III.
Za provođenje ovog Programa osigurat će se sredstava u Proračunu Općine za 2018. godinu, i to:
Redni
broj
NAZIV PROGRAMA
IZNOS
1.
Tekuća donacija za rad kulturno-umjetničkih udruga
100.000,00
2.
Priprema za tisak „Monografije Kotoribe“
50.000,00
3.
Tiskanje „Kotoripskog vjesnika“
50.000,00
4.
Tisak „Kotoripskog riječnika“
20.000,00
5.
Za redovnu djelatnost KNJIŽNICE i ČITAONICE
143.000,00
6.
Za nabavu knjiga KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA
20.000,00
7.
Adaptacija krovišta i potkrovlja KNJIŽNICE i ČITAONICE
187.500,00
8.
Ugradnja rasvjete u Domu kulture
30.000,00
U K U P N O:
600.500,00
IV.
Uz sredstva navedena u točki III ovog Programa, Općina će u proračunu osigurati i potrebna
sredstva za financiranje troškova komunalnih usluga (struja, voda, plin) u Domu kulture i prostorijama KUDa, a koja će se isplatiti neposredno iz proračuna Općine davateljima komunalnih usluga.

V.
Ako se u proračunu Općine neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke III. ovog Programa
isplatit će se korisnicima sredstava prema mogućnostima proračuna, a odluku o smanjenju sredstava
donijet će Općinski načelnik.

VI.
O izvršenju programa javnih potreba i korištenju sredstava, korisnici sredstva iz točke III. ovog
Programa dužni su izvjestiti Općinu najkasnije do 1. ožujka 2019. godine.

VII.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a stupa na snagu
01.01.2018. godinu.
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