Na temelju članka 9.a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90, 27/93 i
38/09) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 14. sjednici održanoj 15.12.2015.
godine, donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OPĆINE ORIOVAC U 2016. GODINI
Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi općine Oriovac za 2016. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za općinu Oriovac.
Ovim Programom smatraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima
kulturne djelatnosti:
- transferi kulturno umjetničkim društvima
- manifestacije u kulturi
- nabavka knjiga za knjižnicu
- književno-nakladnička djelatnost.
Članak 2.
Sredstva za ostvarenje ovog Programa planirana su u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna
u Proračunu općine Oriovac za 2016. godinu.
TRANSFERI KULTURNO UMJETNIČKIM DRUŠTVIMA – SKUPINA 38119
Članak 3.
Značajnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju tri kulturno-umjetnička društva koja
djeluju na području Općine.
Za 2016. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 120.000,00 kuna, a ova
sredstva biti će raspoređena na slijedeći način:
- transferi KUD-ovima……………………………………..90.000,00 kn
- manifestacije u kulturi………............................................10.000,00 kn
- prijevoz KUD-a…………................................................. 20.000,00 kn
120.000,00 kn
MANIFESTACIJE U KULTURI – SKUPINA 32999
Članak 4.
Za manifestacije u kulturi izdvojeno je 50.000,00 kuna, a odnosi se na:
-

darovi za djecu za Sv. Nikolu……………………………20.000,00 kn
održavanje raznih manifestacija u kulturi…..………….. .15.000,00 kn
snimanje manifestacija (medijsko praćenje)……………..10.000,00 kn
oglasi u kulturi…………………………………………….5.000,00 kn
50.000,00 kn

NABAVKA KNJIGA ZA KNJIŽNICU – SKUPINA 43121
Članak 5.
Općina Oriovac izdvojila je u Proračunu za 2016. godinu 20.000,00 kuna za nabavku
knjiga za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Oriovac.
KNJIŽEVNO NAKLADNIČKA DJELATNOST – SKUPINA 32391
Članak 6.
Općina Oriovac u 2016. godini izdati će četiri broja glasila „OBZOR“ i osigurala je
financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.
Članak 7.
Provođenje ovog programa u nadležnosti je Načelnika općine Oriovac. Načelnik općine
Oriovac dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvršenju ovog
programa do kraja ožujka 2017. godine.
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodskoposavske županije.
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