REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DOMAŠINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”
broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Domašinec ("Službeni glasnik
Međimurske županije" broj: 3/13), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 8. sjednici održanoj
22.12.2014. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OPĆINE DOMAŠINEC ZA 2015. GODINU
TOČKA 1.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Domašinec za 2015. godinu (u daljnjem
tekstu: Program), utvrđuju se korisnici sredstava i aktivnosti u kulturi koje će se financirati iz
Proračuna Općine Domašinec, kada su te javne potrebe u interesu Općine Domašinec.
TOČKA 2.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Domašinec ostvarivati će se:
•
•

djelovanjem udruga u kulturi i pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog
stvaranja,
akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog
života.

TOČKA 3.
Udruge - kultura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturno umjetnička udruga Domašinec (KUD Domašinec),
Kulturno umjetnička udruga "Kvitrovec – Maškori" Domašinec,
Kulturno umjetnička udruga "Lafra" Turčišće,
Udruga mažoretkinja Domašinec,
Udruga žena "Potočnica" Domašinec,
Puhački orkestar Domašinec,
Udruga umirovljenika (Sekcija unutar Udruge),
Ostale udruge (udruge sa sjedištem na području Općine Domašinec - po posebnom
zahtjevu i udruge koje nemaju sjedište na području Općine Domašinec).

Aktivnosti u kulturi - financirane iz proračuna:
•

Kazališne predstave za djecu i druge aktivnosti.

Aktivnosti u kulturi koje provode korisnici sredstava proračuna Općine Domašinec:
•
•
•
•
•
•
•

Obilježavanje proštenja u čast Sv. Florijana,
Obilježavanje proštenja na dan nedjelje prije Svih Svetih u Turčišću,
Obilježavanje Dana Općine Domašinec,
Manifestacija narodnih nošnji Općine Domašinec,
Manifestacija - fašnik,
Božićni / novogodišnji koncert Puhačkog orkestra,
Ostale manifestacije i kulturna događanja.

Raspored financijskih sredstava:
Financijska sredstva dodjeljuju se temeljem podnijetih i prihvaćenih programa financiranja za
2015. godinu koje su podnijele udruge na temelju Javnog poziva udrugama za sufinanciranje
programa iz Proračuna Općine Domašinec za 2015. godinu, KLASA: 007-02/14-01/02,
URBROJ: 2109/4-14-01-01, od 10.09.2014. godine.
Općinski načelnik može ostalim udrugama, ako je to u interesu Općine Domašinec, temeljem
posebne odluke odobriti sredstva iz proračuna planirana ovim Programom.
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Opis
Kulturno umjetnička udruga
Domašinec (KUD Domašinec)
38114 3
Kulturno umjetnička udruga
"Kvitrovec – Maškori" Domašinec
38114 4
Kulturno umjetnička udruga "Lafra"
Turčišće
38114 5
Udruga mažoretkinja Općine
Domašinec
38114 6
Udruga žena "Potočnica" Domašinec
38114 11
Puhački orkestar Domašinec
38114 12
Udruga umirovljenika (Sekcija unutar
Udruge)
38114 8
Ostale udruge (udruge sa sjedištem na
području Općine Domašinec - po
posebnom zahtjevu i udruge koje
nemaju sjedište na području Općine
Domašinec)
38114 9
Kazališne predstave za djecu i druge
aktivnosti
32999 3
UKUPNO

Planirano
(kn)

9.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
9.000,00
2.000,00

10.000,00
12.000,00
52.000,00

TOČKA 4.
Ako se u Proračunu Općine Domašinec neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz ovog
Programa uplaćivati će se prema mogućnostima iz Proračuna.
TOČKA 5.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u kulturi planiranih ovim Programom,
preraspodjela sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba i ako
to odobri općinski načelnik Općine Domašinec.
TOČKA 6.
Pravo na proračunska sredstva Općine Domašinec imaju korisnici iz ovoga Programa koji su
uredno opravdali utrošena sredstva iz prethodne godine temeljem Odluke o izvršenju proračuna
Općine Domašinec.
TOČKA 7.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske
županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOMAŠINEC

Klasa: 612-01/14-01/09
Urbroj: 2109/4-14.-01-01
Domašinec, 22.12.2014.
PREDSJEDNIK
Dragutin Furdi

