Na osnovu članka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93 i
38/09) i na osnovu članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj
03/09), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Kaptol za 2013. godinu

Članak 1.
Ovim Programom obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih
djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Općine Kaptol.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine jesu
kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Kaptol, a
osobito:
- djelatnost udruga u kulturi
- poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva mladih
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života od
interesa za Općinu.
- sufinanciranje arheoloških istraživanja na području Općine Kaptol
- sufinanciranje radova obnove i uređenja objekta udruga kulture i sakralnih objekta
Članak 3.
U 2013. godini iz proračuna Općine Kaptol, financirat će se slijedeće kulturne
djelatnosti i programi:
A. Kulturne manifestacije
Naše jaro
Likovna kolonija Alilovci
Festival „Zlatni glas zlatne doline“
Maskenbal u Kaptolu
Rok maraton u Kaptolu
Alilovački divani
Smotra folklora u Kaptolu, KUD „I. Čakalić“

5.000,00 kn
1.000,00 kn
40.000,00 kn
1.000,00 kn
5.000,00 kn
1.000,00 kn
3.000,00 kn

B. Udruge iz područja kulture
KUD Češka beseda, Kaptol
KUD Ivo Čakalić, Kaptol
KUD Tkanica, Alilovci
KUD Hrvoje Vukčić Hrvatinić

5.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
2.000,00 kn

C. Arheološka istraživanja na lokalitetu „Čemernica“u Kaptolu
Filozofski fakultet u Zagrebu
5.000,00 kn
D. Sufinanciranje obnove i uređenja objekta kulture i sakralnih objekata
RKŽ Sv. Petra i Pavla, Kaptol
50.000,00 kn
E. Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih
Požeški tamburaški orkestar
10.000,00 kn
SVEUKUPAN IZNOS SREDSTAVA

148.000,00 kn

Članak 4.
Sredstva za financiranje potreba u kulturi osiguravaju se u proračunu Općine na
predviđenim pozicijama proračuna kao i djelomično na poziciji proračuna broj 107, konto
3299- Manifestacije i pokloni, sa koje će se financirati manifestacije „Maskenbal u Kaptolu“,
„Rok maraton“, „Alilovački divani“ i „Smotra folklora u Kaptolu“.
Sredstva iz prethodnog članka za rad udruga izdvajat će se na račun istih sukladno ostvarenju
općinskog proračuna sa naslova općih prihoda i primitaka i pomoći.
Udruge iz prethodnog članka podnose godišnje izvješće o utrošku sredstava općinskom
načelniku najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, a onim udrugama koje to nisu
učinile za prethodnu godinu uskratit će se sredstva iz Proračuna za 2013. godinu.

Članak 5.
Ovaj Program objavit će se u „Službenome glasniku Općine Kaptol“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPTOL
KLASA: 022-05/12-01/06
URBROJ: 2177/05-01-12-10
Kaptol, 21. prosinca 2012. godine.
PREDSJEDNIK:
Damir Poljanca, dipl.ing., v.r.

