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Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 

27/93 i 38/09) te članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18),  

Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici dana 11.12.2018. godine donijelo je 

 

                                                         I. IZMJENE I DOPUNE 

                                                               P R O G R A M A  

                                  JAVNIH POTREBA U KULTURI  U 2018. GODINI 

 

                                                                          I. 

 

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Ivanić u 2018. godini (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje će se 

financirati iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić, kao i iz Proračuna Zagrebačke županije, odnosno 

Državnog proračuna Republike Hrvatske, kada su te javne potrebe od zajedničkog interesa za 

Općinu, Županiju i Republiku Hrvatsku. 

 

                                                                         II. 

 

Javne potrebe u kulturi na području Općine Kloštar Ivanić ostvarivati će se: 

- djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog 

stvaranja temeljem utvrđenih kriterija, 

- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog 

života, 

- djelovanjem Knjižnice u Kloštar Ivaniću, 

- održavanjem i nabavom nove opreme za obavljanje stručnog rada u kulturi, 

- tiskanjem vrijednih knjiga, 

- investicijskim održavanjem objekata od značaja za kulturne djelatnosti, adaptacijom 

objekata kulture i sakralnih spomenika kulture. 

 

                                                                        III. 

 

Na području Općine Kloštar Ivanić: 

A) djeluju: 

–    KUD Kloštar, 

- KUD Obreška, 

- Mažoretkinje Kloštar, 

- Knjižnica u Kloštar Ivaniću, 

- Biblioteka Franjevačkog samostana, 

- Ogranak Matice Hrvatske 

- Udruga Prijatelji Kloštra 

 

B) održavaju se:  

- kulturne manifestacije (izložbe, promocije, tribine, koncerti i sl.), 

       

C) planira se: 

- izvođenje radova na uređenju objekta «stare apoteke» u svrhu preseljenja knjižnice i 

čitaonice, otvaranja zavičajne zbirke, uređenja prostora za druženje umirovljenika, mladih i 

sl. odnosno za druge odgovarajuće sadržaje, 

- unutarnje uređenje i opremanje izložbenog prostora u objektu Pučkog doma, 

- provođenje aktivnosti vezanih za zaštitu spomenika kulture te zaštitu muzejske građe. 
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                                                                         IV. 

 

Za javne potrebe iz toč. II. ovog Programa te za sakralne spomenike i objekte kulturnog značaja 

osiguravaju se ukupna sredstva i to: 

                                                                                                                      

1. iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić                                                             793.000,00 kn    

 

UKUPNO:                                                                                                       793.000,00 kn 

 

                                                                        V.       

                                                                   

Realizacija ovog Programa ovisi o financijskom ostvarenju prihoda Proračuna Općine Kloštar 

Ivanić. 

                                                                       VI. 

 

Raspored sredstava za aktivnosti iz toč. II. ovog Programa provest će se putem natječaja, a samo u 

iznimnim slučajevima izravno, sukladno važećim propisima, o čemu će se sa korisnicima 

financijskih sredstava sklopiti Ugovor.  

 

                                                                      VII.  

 

Ako se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz toč. IV.  ovog 

Programa uplaćivati će se prema mogućnostima iz Proračuna. 

 

                                                                       VIII. 

 

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi  stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 612-04/17-01/02 

URBROJ: 238/14-01-18-4 

Kloštar Ivanić, 11.12.2018.  

 

                                                       REPUBLIKA HRVATSKA  

                                                      ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                                     OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ    

                                                           OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                                                                                                   

                                                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća: 

 

                                                                                                               Krešimir Bunjevac 

 


