REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 612-01/17-01/6
URBROJ: 2111/04-01-19-2
Sirač, 21.05.2019.

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, 01/18) a na prijedlog Općinskog
načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici, održanoj dana 21.05.2019.
godine, donijelo je
IZVRŠENJE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu
I.
Programom javnih potreba u kulturi Općine Sirač za 2018. godinu utvrđene su
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 ostvarena su:
- djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog
stvaranja temeljem utvrđenih kriterija,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koja su pridonijela 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 2018. godine u kulturi su izvršeni sljedeći programi i aktivnost:
redovno financiranje postojeće udruge u kulturi sukladno planiranim sredstvima i
utvrđenim kriterijima,
- glazbena djelatnost,
- glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
- kulturni amaterizam.
IV.
Za javne potrebe u kulturi izvršeno je iz Proračunu Općine Sirač za 2018. godinu
ukupno 73.000,00 kuna.
V.
Za javne potrebe u kulturi osigurana sredstva raspoređena su putem javnog natječaja.
Sklopljen je jedan ugovor s KUD-om „Kamen“ Sirač. Sredstva su u cijelosti isplaćena prema
potpisanom ugovoru u iznosu od 73.000,00 kuna.

VI.
Raspored sredstava za javne potrebe u kulturi proveden je putem javnog natječaja i
sklopljenog ugovora.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u
“Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:
__________________
Stjepan Juraić, ing.str.

