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 12. sjednici, održane dana 13.12.2018. godine, donosi:
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA OPĆINU KALI
ZA 2019. GODINU
Članak 1.
Program javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Kali za
2019. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi
od interesa za Općinu Kali, a osobito za:
-

-

Redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Općina Kali i drugih
organizacija u Općini Kali
Programi afirmacije kulturnog identiteta Općine Kali
Programi poticaja ( razvitka i promicanja kulturno umjetničkog amaterizma te
unapređivanje njegovanja i proučavanja povijesnih i socio- kulturnih tradicija,
običaja narječja i folklora, te manifestacije koje na kulturnom i turističkom planu
promiču Općinu Kali
te ostali programi u kulturi i programi koji se dugoročno planiraju i realiziraju
Članak 2.

Sredstvima iz proračuna Općine Kali financirati će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će
organizirati odnosno poticati Općina Kali, te udruge u Kulturi koje djeluju na području
Općine Kali.
Članak 3.
Plan raspodjele sredstava za program javnih potreba u kulturi Općina Kali će tijekom 2019.
godine je slijedeći:
RED.
NAZIV USTANOVE/UDRUGE
BR
1.
2.

NARODNA KNJIŽNICA KALI, nabava knjiga i
plaće za zaposlene
PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGE I
CIVILNA DRUŠTVA
UKUPNO

AD 1. NARODNA KNJIŽNICA KALI

PLANIRANO PO
PRORAČUNU
ZA 2019.
168.000,00
163.000,00
331.000,00

Narodna knjižnica Kali dugogodišnjim kvalitetnim radom postala je centar intelektualnog i
kulturnog života u našem mjestu. U prostoru knjižnice organiziran je prostor za kulturu,
informiranje te provođenje slobodnog vremena .
Općina Kali kao osnivač Narodne knjižnice kao i do sada u 2019. godini financirati će u
cijelosti djelatnost knjižnice , osigurati sredstva za kupnju knjiga, materIjalne troškove i
bruto plaću jedne zaposlenice koja je ujedno i VD ravnateljica, u ukupnom iznosu od
168.000,00 kn.
AD 2: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA:
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje kulturnih aktivnosti za Programe i projekte Udruga
biti će objavljen javni poziv za prijavu programa.
Detaljni raspored sredstava za sufinanciranje Udrugama za ostvarivanje programa po
prijedlogu Povjerenstvaza ocjenivanje projekata,Odlukom donosi općinski načelnik, a sve
u skladu s Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine Kali (Službeni Glasnik Općine
Kali br. 5/17).
Sa svim Udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Kali će potpisati Ugovor
o financiranju programa i projekata najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o
financiranju.
Općina Kali će u suradnji s korisnikom financiranja pratiti provedbu financiranih programa i
projekata Udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o
financijskom poslovanju računovosdstvu neprofitnih organizacija, Uredbi i Pravilnikom o
financiranju javnih potreba Općine Kali.
Članak 4.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kali, a primjenjuje se od 01.01.2019. godine
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