
        
 
 
 
             REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 610-01/16-01/03 
URBROJ: 2188/02-03-16-1 
Rokovci, 14. prosinca 2016.god. 
 
 Temeljem članka  9 a.  Zakona o financiranju javnih potrreba u kulturi („Narodne novine“, 
broj 47/90, 27/93 i 38/09.) te članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13.), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj  29. 
sjednici održanoj  14. prosinca 2016. godine donijelo je 
 

PROGRAM 
 JAVNIH POTREBA 

U KULTURI ZA 2017. GODINU 
 

Članak 1. 
 
 Ovim Programom  obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih 
djelatnosti koje pridonose razvoju i unapređivanju svekolikog  kulturnog života Općine 
Andrijaševci ovisno o potrebama i postignutom razvoju kulture i kulturnih djelatnosti. 
 

Članak 2. 
 
 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Andrijaševci za 
2017. godinu jesu manifestacije u kulturi koje pridonose razvoju  i promicanju tradicionalne seoske 
baštine ovog kraja, njegovanju narodnih običaja i kulture, te promicanju kulturnog života od 
interesa za Općinu Andrijaševci. 

Članak 3. 
 
  Ovim Programom javnih potreba u kulturi, Općina Andrijaševci će sudjelovati u 
financiranju i sufinanciranju javnih potreba u kulturi financijskim sredstvima iz Proračuna Općine 
Andrijaševci za 2017. godinu i to na slijedeći način: 
 
Red. 
br. 

Pozicija u 
Proračunu 

Naziv  Iznos u 
kunama

1. R 060 Obilježavanje Dana Općine Andrijaševci 150.000,00
2. R 114 Najam opreme za potrebe kulturnih manifestacija 15.000,00
3. R 115 Izrada monografije Općine Andrijaševci (autorski honorar) 10.000,00
4. R 116 Ostali rashodi održavanja kulturno-zabavnih manifestacija 20.000,00
5. R 117 Donacije udrugama iz područja kulturnih djelatnosti 85.000,00
6. R 118 Sufinanciranje troškova usluga gradske knjižnice 10.000,00
6. R 171 Projektna dokumentacija za Dom kulture 1.000,00
7. R 172 Izgradnja Doma kulture 1.000,00

  Ukupno: 292.000,00
 



 
 

Članak 4. 
 
 Osigurana i raspoređena sredstva iz članka 2. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2017. godinu sukladno proračunskim mogućnostima. Za poziciju R 117 na 
temelju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro a sukladno aktima nadležnog tijela 
vezanim uz financiranje javnih potreba. 
 Navedena sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2017. godinu, mijenjati ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i 
ukazanim potrebama. 
 

Članak 5. 
 

 Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017.godine. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                                                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec. 
  


