Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
(«Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 83., 84. i 85. Statuta Općine
Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 08/09 i 05/13), Općinsko
vijeće Općine Kijevo na 21. sjednici održanoj dana 07.12.2016..godine donosi
PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Kijevo za 2017. godinu
I.

UVODNA ODREDBA
Članak 1.

Ovim programom se utvrđuju svi oblici poticanja i promicanja kulture i
kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređenju kulturnog života na
području Općine Kijevo, njihov sadržaj i opseg, kao i iskaz financijskih sredstava za
njegovo ostvarenje u 2017. godini.
II.

JAVNE POTREBE U KULTURI
Članak 2.

Sredstva za ostvarenje programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Kijevo rasporediti će se za:
1. djelatnost i poslove udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje
i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
2. kulturne akcije i manifestacije,
3. adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture
1. Djelatnost i poslovi udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i
pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva
Kulturno–umjetničke udruge s različitima područjima umjetničkog
stvaralaštva predstavljaju značajan oblik djelovanja u sferi kulture na području
Općine Kijevo. Za unapređenje djelovanja kulturno-umjetničkih udruga i
umjetničkog stvaralaštva, proračunom su predviđena sredstva kako slijedi:
1.. Pomoć KUD „Dinara“ Kijevo

15.000,00 kn

Financijska sredstva se odobravaju sukladno dostavljenim financijskim planovima
pojedine udruge, s definiranim programom i za to specificiranim izdacima.
2. Adaptiranje i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture
Za uređenje i potrebne zahvate na objektima kulture predviđa se izdvajanje
proračunskih sredstava kao slijedi:
1. Uređenje Doma kulture

250.000,00 kn
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2. Uređenje stare škole (etno zbirka)
3. Sanacija Utvrde Glavaš

III.

50.000,00
40.000,00

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.

Sredstva namijenjena za ostvarivanje ovog programa planirana su proračunom
za 2017. godinu, a obim i dinamika njegove realizacije ovisiti će o prilivu
proračunskih sredstava.
Članak 4.
Ukoliko na traženje općinske uprave kulturne udruge ne dostave financijska
izvješća o korištenju proračunskih sredstava u protekloj godini, odobrena sredstva
ovim programom neće biti dodijeljena.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku općine Kijevo» a primjenjuje se od 01.01.2017. godine .
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