REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

Mihovljan 48, 49252 Mihovljan
e-adresa: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr
tel: 049 435 378, Fax: 049 435 498

KLASA: 612-01/18-01/00
URBROJ: 2211/07-18-1
Mihovljan, 22. studeni 2018.,
Na temelju čl. 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i
38/09), članka 74. i 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
94/13, 85/15 i 19/16), članka 30. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 74/14, 70/17) i članka 39.
Statuta Općine Mihovljan (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 5/13), Općinsko vijeće
Općine Mihovljan na svojoj ___. sjednici održanoj dana ____. prosinca 2018. godine donijelo je
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU
U 2019. GODINI
Točka 1.
Ovim Programom utvrđuje se sudjelovanje Općine Mihovljan u sufinanciranju javnih potreba u
kulturi i sportu u 2019. godini financijskim sredstvima Proračuna Općine Mihovljan za 2019. godinu
Točka 2.
Javne potrebe u kulturi i sportu Općine Mihovljan za 2019. godinu utvrđuju se prema prioritetima
financiranja koji su prikazani u sljedećoj tablici:
OPIS
1. Potpore udrugama
2. DVD Mihovljan
3. Javna vatrogasna postrojba grada Krapine

PLAN (kn)
280.000,00 kn
152.000,00 kn
8.000,00 kn

Točka 3.
Sredstva će se tijekom cijele godine izdvajati iz proračuna Općine Mihovljan prema raspisanim
natječajima i dodijeljenim sredstvima te pismeno podnesenom i obrazloženom Zahtjevu od strane
korisnika (odnosno Udruge) i pisanom odobrenju izvršitelja Proračuna, a ovisno o dinamici punjenja
Proračuna. Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci prema ovom
Programu realizirati će se u skladu sa stvarnim mogućnostima i prioritetima glede financiranja.
O utrošku financijskih sredstava iz točke 2. ovog Programa korisnici su obvezni podnijeti izvješće
odmah po utrošku sredstava u svrhu – namjenu za koju su dodijeljena, a konačni izvještaj (godišnji) do
konca mjeseca ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.
Točka 3.
Ovaj Program javnih potreba u kulturi i sportu u 2019. godini objaviti će se u Službenom glasniku
Krapinsko – zagorske županije.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Čleković

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča i WEB stranica općine Mihovljan,
2. Općinskom načelniku Općine Mihovljan, ovdje
3 Jedinstvenom upravnom odjelu, ovdje,
4. Prilog zapisniku,
5. Pismohrana.

