Na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 38. Statuta općine Tounj (GKŽ 16/13)
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE TOUNJ
na  05. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je


P R O G R A M 

JAVNIH POTREBA U KULTURI 
NA PODRUČJU OPĆINE TOUNJ U 2014. GODINI



					     Članak 1. 

	Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općina Tounj su kulturne djelatnosti, programi i namifestacije od interesa za Općinu Tounj. 


					  Članak 2. 

	Općina Tounj naročito podržava i potiče progrema i manifestacije udruga i drugih organizacija u kulturi, međudržavnu suradnju, sustav zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području općine Tounj, muzejsko-galerijske i arhivske djelatnosti, izdavanja časopisa i listova u kulturi, glazbeno stvaralaštvo i plesno stvaralaštvo, te rekonstrukciju, sanacije, adaptaciju i opremanje objekata kulture. 


					 Članak 3. 

	Iskazane potrebe udruga i drugih organizacija u kulturi koje se ne mogu u cijelosti financijski pratiti, izdvojiti će se i finacijski pratiti oni programi koji su prepoznatljivi na županijskoj i državnoj razini. 


					 Članak 4. 

	Općina Tounj će posebno podržati programe koje financira Ministarstvo kulture i Karlovačka županija na području općine Tounj. 
	Podržati će i kulturno – zabavne manifestacije koje su se do sada izdvojile kvalitetnom programa. 


Članak 5.

	Programi zaštite kulturnih dobara prioritetno će se pratiti i dio sredstava će se izdvojiti za hitne intervencije na kulturnim i sakralnim objektima. 



Članak 6.

	Za realizaciju ovog Programa osigurana su sredstva u Proračunu Općine Tounj za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.
	   
Pozicija R077			10.000,00 kuna
Tekuća donacija Kulturno umjetničkom društvu „Tounjčica“
Pozicija R008 i R023	            18.000,00 kuna	
Poticanje djelatnosti Trgo net i OBZOR Karlovac (internetske stranice Općine Tounj)
Pozicija R082			10.000,00 kuna
Tekuće donacije crkvama

Članak 7.

	Raspored sredstava u oblasti kulture pozicija R077, R008, R023 i R082 utvrdit će Općinski načelnik prema prilivu sredstava u proračunu Općine Tounj. 
	


Članak 8.

	Ovaj Program objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine. 



Klasa:   612-01/13-01/01
Ur.broj: 2133/20-03-12-1

Tounj,    20.12.2013. 

                                                                               Predsjednik općinskog vijeća

							      Goran Capan

