Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) i
članka 25. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i
8/13) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na 15. sjednici održanoj 16. prosinca 2015.g. donijelo je
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA
javnih potreba u kulturi u 2015.godini na području Općine Bukovlje
I.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Bukovlje u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Program)
utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Bukovlje u 2015. godini.
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Bukovlje ostvarivat će se:
-djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i poticanjem umjetničkog i kulturnog stvaranja,
-investicijskim odražvanjem i adaptacijom objekata kulture, sakralnih objekata i spomenika kulture,
-akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života,
-snimanjem i izdavanjem materijala s ciljem očuvanja kulturne baštine.
III.
Na području Općine Bukovlje djeluju:
- Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-VRANOVCI"
- PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav Šulek.
- Društvo Naša djeca, Bukovlje.
IV.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa, uključujući i sakralne objekte i spomenike kulture u Proračunu
Općine Bukovlje u 2015. godini osigurat će se sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.
V.
Sredstva iz točke IV.ovog Programa raspoređuju se:
Plan
1.
2.
3.

Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJEVRANOVCI"
PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav Šulek
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa

15.000,00
5.000,00
5.000,00

smanjenje/
povećanje
0,00
-5.000,00
-5.000,00

Novi plan
15.000,00
0,00
0,00

VI.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-račune korisnicima, putem
doznaka odnosno prema pojedinačnim zahtjevima. Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi,
sredstva za javne potrebe uplaćivati će se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda.
VII.
U izvršenju ovog Programa, korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su podnijeti
Općinskom načelniku Općine Bukovlje godišnje izvješće najkasnije do 15. veljače 2016.godine.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.
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