REPUBLI KA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA NIJEMCI

Trg kralja Tomislava 6, 32 245 NIJEMCI
MB: 2549123

Temeljem čl. 1. I 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90. i 27/93, 38/09.), te
članka 29. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik Vukovarsko- srijemske županije br. 04/13), Općinsko vijeće
Općine Nijemci na svojoj 13. sjednici održanoj 9. prosinca 2014. g. donosi:
Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba
u kulturi i religiji za 2014.g.
Čl. 1.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u kulturi i religiji za općinu Nijemci za čije se ostvarivanje
osiguravaju sredstva u Proračunu općine Nijemci za 2014. g.
Čl. 2.
Programom su obuhvaćeni svi oblici poticanja i promocije kulture i kulturnih djelatnosti, te religije što
pridonose razvitku i unapređenju kulturnog i religijskog života općine Nijemci.

Opći cilj je: želja za očuvanjem kulturne baštine, uključivanje što većeg broja ljudi, posebno djece
i mladih, u kulturne programe, razvijanje svijesti o važnosti tradicije, a čime se ostvaruje misija i
općine Nijemci: poželjno mjesto za život i rad te podizanje standarda življenja i odmora.
Čl. 3.
Javne potrebe u kulturi i religiji jesu kulturne i religijske djelatnosti i poslovi, aktivnosti i manifestacije u
kulturi i religiji koje općina Nijemci određuje od značaja za općinu Nijemci kako slijedi:
Sredstva osigurana općinskim Proračunom za 2014. g. u iznose 367.500,00 Kn, a namjenski će se
koristiti za financiranje programa u kulturi i religiji koji su od općinskog značaja na slijedeći način:

Sufinanciranje aktivnosti u kulturi po zahtjevima KUD-ova u iznosu 90.000,00 kn.

Sufinanciranje prijevoza KUD-ova u iznosu od 10.000,00 kn

Donacije udrugama iz kulture van područja općine Nijemci 48.000,00 kn

Sufinanciranje projekta ostalih udruga u iznosu od 15.000,00 kn

Sufinanciranje prijevoza umirovljenika u toplice i uznosu od 6.000,00 kn

Sufinanciranje rada bibliobusa planirano je u iznosu 13.000,00 kn

Održavanje objekata u kulturi planirano je u iznosu 1.000,00 kn.

Financiranje javnih potreba Vijeća nacionalnih manjina u iznosu 15.000,00 kn

Projekt Divan je kićeni Srijem (knjiga, zbornik, i dr.) u iznosu od 19.500,00 kn

Sufinanciranje aktivnosti u religiji po zahtjevima vjerskih zajednica u iznosu 150.000,00 kn
Čl. 4.
Sredstva planirana u Proračunu za aktivnosti iz članka 3. ovog Programa financirati će se iz prihoda od
naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina u iznosu 136.000,00 i prihoda od poreza u iznosu od 231.500,00 kn.
Čl. 5.
Temeljem javnog poziva napravit će se raspored sredstava za aktivnosti iz članka 3. stavak 1. i stavka 2.
ovog Programa. Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa doznačivat će korisnicima sukladno prilivu
sredstava na račun općine.
Čl. 6.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske
županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. g.
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