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Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( Narodne
novine, broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik
Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13) a na prijedlog Općinskog
načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 20. prosinca
2016. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu
I.
Programom javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2017. godinu utvrđuju se
aktivnosti i djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna
Općine Sirač.
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Sirač ostvarivat će se:
- djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog
stvaranja temeljem utvrđenih kriterija,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju
kulturnog života,
- tiskanjem vrijednih knjiga,
- održavanjem i nabavom nove opreme za obavljanje stručnog rada u kulturi,
- investicijskim održavanjem objekata od značaja za kulturne djelatnosti

-

III.
Tijekom 2017. godine u kulturi planiraju se sljedeći programi i aktivnost:
nastaviti redovno financiranje postojećih udruga u kulturi sukladno planiranim
sredstvima i utvrđenim kriterijima,
akcije i manifestacije s područja turizma, gospodarstva, kazališta, glazbe i plesa,
likovna djelatnost,
muzejsko-galerijska djelatnost,
glazbena djelatnost,
glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
kazališna djelatnost,
filmska i video djelatnost,
knjižna i nakladnička djelatnost,
knjižnička djelatnost,
znanstveno-istraživačka djelatnost,
dramska umjetnost, film i kinematografija,
nove medijske kulture i fotografija,
kulturni amaterizam

IV.
Za javne potrebe u kulturi osigurati će se u Proračunu Općine Sirač za 2017. godinu
ukupna sredstva od 73.000,00 kn.
V.
Realizacija ovog Programa ovisi o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine
Sirač.
Ako se u Proračunu Općine Sirač neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne
potrebe u kulturi uplaćivat će se prema mogućnostima Proračuna.
VI.
Raspored sredstava za javne potrebe u kulturi provest će se putem javnog natječaja, a
sukladno sklopljenom ugovoru.
VII.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u
Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.
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