Na temelju članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri („Službeni glasnik
Međimurske županije“, br. 07/2013 - pročišćeni tekst) i članka 1. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (NN, br. 47/90, 27/93, 38/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin
na Muri na 5. sjednici održanoj dana 02.12.2013. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Sveti Martin na Muri
za 2014. godinu
I.
Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Martin na Muri temelji se na ciljevima
koje je postavila općina Sveti Martin na Muri, u suradnji sa svim Udrugama na području
Općine koje kao programske djelatnosti imaju za cilj poticanje, razvijanje i unapređivanje
kulture te očuvanja etno-baštine na području mjesta i Općine u skladu s općim društvenim
interesima.

II.
Stoga Općina Sveti Martin na Muri (u daljnjem tekstu: Općina) u svrhu ostvarivanja
prije navedenih ciljeva treba posebnu pažnju posvetiti:
- informiranju, okupljanju (kroz Udruge) žitelja Općine radi očuvanja i širenja
kulturne, povijesne kao i prirodne baštine mjesta i šireg zavičaja,
- poticanju i materijalnom stimuliranju žitelja Općine (okupljenih u Udrugama) u
njegovanju običaja, pjesme i plesova zavičaja, kao i prikupljanju, čuvanju te
publiciranju istih,
- razvijanju pozitivnih odnosa spram kulturne i povijesne baštine u mlađih žitelja
Općine kroz suorganiziranje različitih kulturnih manifestacija koje su u skladu a
planiranim razvojem Općine, a u svom programu sadržavaju interese mladih,
- zaštiti postojećih kulturnih resursa područja Općine dugoročnim i redovitim
stimuliranjem kroz proračun Općine,
- suorganiziranju, pomaganju i poticanju aktivnosti na području cijele Općine kroz
različite manifestacije i događanja kako bi sve generacijske dobi imale priliku
sudjelovati te na taj način homogenizirati međusobne odnose na dobrobit Općine,
- stimuliranju i pokretanju programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području
Općine kroz programe od interesa za Međimursku županiju i Republiku Hrvatsku,
- razvijanju projekata kulturne suradnje s organizacijama i institucijama unutar i
izvan Međimurske županije, uključujući i susjedne države.
III.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine su:
1. djelatnosti i poslovi udruženja i drugih organizacija u kulturi,
2. pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
3. akcije i manifestacije u kulturi koje pridonose razvitku i promicanju kulturnog
života.
IV.
Temeljem utvrđenih javnih potreba u kulturi, utvrđuju se slijedeći programi i nosioci:
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PLAN
SREDSTAVA
2014. Godinu

KORISNIK SREDSTAVA
HKUU "SVETI MARTIN" - sa uključenim sekcijama:
Tamburaška sekcija
Dramska sekcija
Folklorna sekcija
Mažoretkinje

Ukupno
2.
3.
Ukupno

Likovna udruga REPUBLIKA
Udruga KRAMPUSI
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MANIFESTACIJE

ZA

29.000,00 kn
29.000,00 kn
6.000,00 kn
8.000,00 kn
14.000,00 kn
PLAN
SREDSTAVA ZA
2014. godinu
39.500,00 kn
15.000,00 kn
54.500,00 kn
97.500,00 kn

1.
"Dani turizma"
2.
"Martinje" - Dan Općine
Ukupno
SVEUKUPNO

V.
Uz sredstva navedena u točki IV. Ovog Programa, Općina u Proračunu osigurava
financiranje troškova komunalnih usluga (voda, plin ,struja), kao i uređenje prostorija HKUU
„Sveti Martin“, a koja se isplaćuju neposredno iz Proračuna Općine davateljima komunalnih
usluga.
VI.
Ako se u Proračunu Općine neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke IV. Ovog
Programa isplatit će se korisnicima sredstava prema mogućnostima Proračuna, a odluku o
smanjenju sredstava donijet će Općinsko vijeće.
VII.
U slučaju da je tijekom godine pojedini korisnik sredstava iz točke IV. ovog Programa
prestane s radom ili ne izvrši planirani program, Općinsko vijeće donijet će odluku o
preraspodjeli planiranih sredstava u točki IV. ove Odluke.
VIII.
O izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava iz točke IV. ovog Programa
dužni su izvijestiti Općinu najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.
IX.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske
Županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.
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