Na temelju 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN, broj: 47/90., 27/93. i
38/09.), članka 35.stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN, broj: 33/01. – vjerodostojno tumačenje,106/03, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.), članka
23. stavka 4. Zakona o udrugama (NN, broj: 88/01. i 11/02. - ispr.) te članka 32. Statuta
Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2009) Općinsko vijeće Općine
Brestovac na 20.sjednici održanoj 15.veljače 2012.godine donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2012.GODINU

Članak 1.
Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih
djelatnosti što pridonose razvitku i unapreñivanju kulturnog života Općine Brestovac.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine su kulturne
djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Brestovac, a osobito:
- djelatnost udruga u kulturi
- poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva mladih
- akcije i manifestacije u kulturi koje promiču kulturni života i od interesa su za Općinu
- sufinanciranje radova obnove i ureñenja objekta udruga kulture i sakralnih objekta
Članak 3.
U 2012. godini iz proračuna Općine, financirat će se slijedeće kulturne djelatnosti i
programi:
1. PROGRAM KULTURNIH PROJEKATA i manifestacija
R.broj
Naziv manifestacije/projekta
Nositelj
KUD «Berda»,Brestovac
1
Smotra folklora «Doñi diko večeras na
sijelo»
2
Glazbeni festival «Pismom kroz Slavoniju»
« Požeška zlatna
dolina»,Jaguplije
3
Manifestacija «S pjesmom u susret Božiću»
KUD
«Berda»,Brestovac
2. PROGRAM DJELATNOSTI UDRUGA I DRUŠTAVA U KULTURI
R.broj
Naziv korisnika
Namjena
1
KUD «Berda»,Brestovac
za rad voditelja,
gostovanja i nastupe
2
« Požeška zlatna dolina»,Jaguplije
za rad

Iznos u kn
10.000,00
6.000,00
2.000,00

Iznos u kn
26.000,00
4.000,00

Članak 4.
Sredstva za financiranje potreba u kulturi osiguravaju se u proračunu Općine,PROGRAM
0105 SOCIJALNA SKRB,JAVNO ZDRAVSTVO I KULTURA, AKTIVNOST:A100058
Javne potrebe u kulturi i AKTIVNOST:A100056 Donacije za manifestacije,pokroviteljstva i
sl.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Brestovac»,a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRES TOVAC

KLASA:610-01/12-01/01
URBROJ:2177-02/01-12-1
Brestovac,15.02.2012. godine.
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