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(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske
Vukovarsko srijemske županije 6/13 i 1/18, 3/20), Općinsko
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Općine Bošnjaci
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o donošenju Programa javnih potreba u kulturi
za 2021. godinu
Članak 1.
Ovaj Program obuhvaća
ća promicanje kulture i unapređivanje
unapre ivanje kulturnog života Općine.
Op
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz općinskog
ćinskog prora
proračuna jesu
manifestacije u kulturi što pridonose razvitku
r
i promicanju
romicanju kulturnog života od
interesa za Općinu.
Članak 3.
U 2021. godini utvrđuju
đuju
uju se ukupna sredstva za financiranje kulturnih manifestacija na
području Općine
ine Bošnjaci u iznosu od 111.000,00 kuna.
Članak 4.
Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa,
Pr
osigurana su u Proračunu
Prora
Općine
Bošnjaci za 2021. godinu.
Članak 5.
Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku»
Vukovarsko-srijemske
srijemske županije, a primjenjuje se od 01. 01. 2021. godine.
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PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE BOŠNJACI U 2021. GODINI
I. UVOD
Prema odredbi članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, Općina
Bošnjaci u Program javnih potreba u kulturi uvrštava se:
Praćenje rada amaterskih društava, kulturno-umjetničkih društava
- Praćenje ostalih udruga građana koje kroz svoje projekte zadovoljavaju javne
potrebe u kulturi
- zaštita i promicanje tradicijske baštine Općine Bošnjaci, poticati i afirmirati
kulturno, glazbeno i drugo stvaralaštvo djece i mladeži,
- poticanje i afirmiranje kulturnog amaterizma, unapređenja života, životnih
vrijednosti i sposobnosti građana, zaštita prirode i okoliša.
programi koji promiču kulturu mladih, programi glazbene djelatnosti te akcije i
manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i poticanje glazbenog i
dramskog stvaralaštva itd.
II. UTVRĐIVANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI PREMA
PRIORITETIMA FINANCIRANJA
Nakon usvajanja proračuna i programa slijedi raspisivanje natječaja za financiranje
javnih potreba u kulturi. Povjerenstvo za udruge pregledati će i ocijeniti svaki projekt
te će se donijeti Odluka o dodjeli sredstava udrugama u kulturi.
Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Bošnjaci osigurana su u
Proračunu Općine Bošnjaci za 2021. godinu.
Planirana sredstva programa su 111.000,00 kuna.
III. PROGRAMSKI CILJEVI
Osnovni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Bošnjaci, koji
se financira sredstvima Općinskog Proračuna su:
- poticanje i promicanje kulture i umjetničkog izražavanja
- uključivanje djece i mladih svekoliki kulturni život te razvijanje njihove
kreativnosti
- uključivanje što većeg broja stanovništva u aktivnosti značajne za kulturno
stvaralaštvo
- očuvanje kulturne baštine
- kroz sve navedeno promicanje kulture nenasilja, tolerancije, društvene
raznolikosti i uključenosti.

Ostvarenje ovim ciljeva postiže se programskim mjerilima, u okviru proračunskih
mogućnosti. Navedena mjerila osiguravaju podršku onim subjektima koji su u fazi
izrade Programa prisutniji u promicanju kulturnog života, ali se ne zanemaruje niti
stvaranje široke kvalitativne osnove, kao temelja buduće kvalitete kulturnog života
na području Općine.
IV. PROGRAMSKA PODRUČJA
Poseban značaj u razvitku i promicanju kulturnog života na razinama jedinica
lokalne samouprave, pa tako i na području Općine Bošnjaci, imaju udruge
kulturno-umjetničkog amaterizma, kao rezultat slobodnog i organiziranog
udruživanja građana s ciljem realizacije određenih zajedničkih interesa i programa
s područja kulture. Funkcija takvih udruga u kulturi je kreativno korištenje
slobodnog vremena članova, amaterskim bavljenjem umjetnošću na području
folklorne, dramske, plesne ili likovne djelatnosti, njihovog održivog razvoja te
očuvanja kulturne baštine. Cilj očuvanja stečene pozicije jakih sudionika kulturnog
života na području Općine Bošnjaci za udruge kulturno-umjetničkog amaterizma,
nastojat će se postići sufinanciranjem njihovih programa u sklopu ugovora kojim
će se definirati međusobni odnosi. Tako je udrugama kulturno-umjetničkog
amaterizma omogućeno da stabilnim izvorom financiranja djela svojih programa
mogu i dalje planirati aktivnosti, koje će osigurati kvalitetu njihovog djelovanja
značajnog za lokalnu zajednicu.
DOSTAVITI:
1. Službeni vjesnik,
2. Jedinstveni upravni odjel,
3. Pismohrana

