Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01.,
60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15, 123/17), članka 9.
a. stavak 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90., 27/93. i 38/09.,) članka
23. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 01/18 i 02/20.), Općinsko
vijeće Općine Brckovljani na 30. sjednici održanoj 14.12.2020.donosi:
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE BRCKOVLJANI U 2021. GODINI
Članak 1.
Obavljanje djelatnosti kulture i način financiranja regulirani su Zakonom o financiranju javnih
potreba u kulturi (NN 47/90., 27/93., 38/09.).
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna općine Brckovljani jesu
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za općinu, a u svezi s
promicanjem kulturnih vrijednosti koje provode udruge i ustanove s područja općine Brckovljani
odnosno s područja grada Dugog Sela, a iste okupljaju i članove s područja općine Brckovljani
odnosno provode aktivnosti od interesa za općinu Brckovljani.
Članak 2.
Sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi osiguravaju se za:
1. Financiranje ustanova koje se bave kulturnom djelatnošću od interesa za općinu Brckovljani
2. Financiranje udruga koje se bave promicanjem kulture (očuvanje kulturnih vrijednosti i
etnološke baštine, gastronomske baštine, promicanje likovne i glazbene kulture te okupljanja
djece i mladeži radi poticanja interesa za kulturu)
Članak 3.
Sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u kulturi iskazana su u Programskoj klasifikaciji
Proračuna u okviru Programa; Kultura, religija i šport- Aktivnost:A 101000 –Financiranje potreba
u kulturi u iznosu 320.000,00 kuna
Članak 4.
Financiranje potreba iz Članka 2. Stavka 1. provodi se na izravan način planiranjem u Proračunu u
iznosu od 130.000,00 kuna za slijedeće ustanove:
1. Pučko otvoreno učilište
90.000,00 kuna

2. Gradska knjižnica Dugo Selo
3. Osnovna glazbena škola

10.000,00 kuna
30.000,00 kuna

Članak 5.
Financiranje potreba iz Članka 2. Stavka 2. planirano je u Proračunu općine Brckovljani u ukupnom
iznosu 190.000,00 kuna, a raspodjela financijskih sredstava provest će se putem javnog natječaja.
Ukoliko iz opravdanih razloga neke aktivnosti i programi s područja kulture nisu mogli biti
planirani u godišnjem planu udruge te se udruge za taj program ili aktivnost nisu mogle javiti na
javni natječaj sredstva se mogu dodijeliti jednokratno temeljem Zaključka, ali najviše do 5.000,00
kuna.
Članak 6.
Dodjeljena sredstva iz prethodnog članka namijenjena udrugama isplaćivat će se korisnicima na
njihov žiroračun ovisno o ostvarivanju općinskog proračuna.
Članak 7.
Korisnici iz članaka 6. podnose izvješća o utrošku sredstava Općinskom načelniku Općine
Brckovljani u rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju općinskog proračuna.
Članak 8.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi čini sastavni dio Proračuna općine Brckovljani te stupa na
snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani, a primjenjuje se od
01.01.2021.godine.
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