
Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (Nar.Nov. br. 33/01, 
60/01,129/05,109/07, 125/08 i 36/09, 150/11 i 144/12), članka 1. i članka 9a.
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Nar. Nov. br.47/90,27/93 i 38/09) i članka
 32. Statuta Općine Kali (Službeni Glasnik Općine Kali  br. 02/13,6/14)
 Općinsko vijeće Općine Kali na svojoj 25. sjednici, održane dana 17.12.2015.godine , donosi:

PROGRAM
 JAVNIH POTREBA  U KULTURI

ZA OPĆINU KALI  ZA 2016. GODINU

                                                                                                          Članak 1.

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi Jedinstveni upravni odjel Općine Kali
 objavio je dana 07. listopada 2015. godine Poziv  za predlaganje 
programa javnih potreba u kulturi Općine Kali. Nakon isteka roka   konstatirano je da je 
pristiglo dva  prijedloga od Turističke zajednice Općine Kali u kojima su obrazloženi
programi za čiju se realizaciju traži financijska potpora  u Proračunu Općine Kali.

Obveza Općine Kali u prvom redu je osiguranje potrebnih sredstava  ustanovi u kulturi kojoj je 
osnivač Općina Kali : to  je Narodnoj knjižnici Kali, udrugama  i manifestacijama  koji su postali
 već tradicionalni.

                                      Članak 2.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Kali
u svezi s: 

1. Redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Općina Kali i drugih organizacija
 u kulturi
2. izdavanje listova i časopisa u kulturi,
3. programi afirmacije  kulturnog identiteta Općine Kali,
4. programi poticaja, razvitka i promicanja kulturno umjetničkog amaterizma, te unapređivanja, 
njegovanja i proučavanja povijesnih i socio-kulturnih tradicija, 
običaja narečja i folklora, te manifestacije koje na kulturnom i turističkom planu promiču Općinu,
5. te ostali programi u kulturi i programi koji se dugoročno planiraju i realiziraju.

                                    Članak 3.

 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Kali za 2016. god.
 aktivnosti od zajedničkog interesa za cjelokupno stanovništvo Općine Kali. Za potrebe u kulturi
osiguravaju se sredstva u iznosu od 456.230,00 kn i to:

RED. 

BR

NAZIV USTANOVE/UDRUGE IZNOS U kn

1. NARODNA KNJIŽNICA KALI, nabava knjiga i plaće 161.230,00 kn
2. UDRUGA KUALJSKE POSESTRINE I POBRATINI 10.000,00 kn
3. UDRUGA MAŽORETKINJE 10.000,00 kn
4. ŽUPA SV. LOVRE(Zbor Sv. Cecilije) 10.000,00 kn
5. KUALJSKA RIBARSKA NOĆ- "TUNUARA" 40.000,00 kn
6. TZ OPĆINE KALI 40.000,00 kn
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7.
TZ OPĆINE KALI I PARTNER UDRUGA "KANČUOLICA" 
RADIONICA ZA DJECU "GLUMI S GLUMCIMA" 10.000,00 kn

8. UDRUGA KOLEDA 5.000,00 kn
9. UDRUGA MLADIH 10.000,00 kn
10. OSTALI NEPREDVIĐENI PROGRAMI 10.000,00 kn
11.  IZDAVANJE MONOGRAFIJE KALI 150.000,00 kn

UKUPNO 456.230,00 kn

                         Članak 4.

Sredstva za realizaciju javnih potreba iz ovih Programa isplaćivat će se korisnicima 
na temelju Ugovora  kojima se utvrđuju međusobna prava i obveze davatelja
i primatelja finacijskih potpora, zahtijeva i priloženih računa. 
Korisnici sredstava Proračuna s kojima se zaključuje Ugovor obvezni su
Jedinstvenom upravnom odijelu dostaviti izvješće o ostvarenju programa i utrošku
sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom Jedinstvenog upravnog
odjela za dostavu izvješća, a najkasnije do roka određenog Pozivom za financiranje 
javnih potreba za narednu godinu. U koliko korisnici sredstava proračuna ne postupe 
kako je određeno prethodnom stavkom, može im se obustaviti ispalata sredstava
u tekućoj godini. Po prispjelim izvješćima, Jedinstveni upravni odjel podnosi izvješće 
o ostvarivanju njihovih programa Općinskom načelniku Općine Kali.

                        Članak 5.

Ovaj program objavit će se "Službenom glasniku Općine Kali" a primjenjuje se 
Od 01.01. 2016. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE – OPĆINE KALI

KLASA: 022-06/15-01/25
URBROJ: 2198/14-01-15/7
Kali, dana 17.12.2015 godine

Predsjednik općinskog vijeća:
 MILAN PAŽEK
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