Na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne
novine“ broj:47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 28/2018.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na
svojoj 15. sjednici održanoj dana 18. rujna 2019. godine donijelo je
I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2019. GODINU
I.
Točka II. Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2019. godinu
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj:01/19.) mijenja se i glasi:
„U cilju poticanja i promicanja plesnog, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, njegovanja i
promicanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog i plesnog amaterizma te
manifestacija na ovom području koje će pridonijeti zaštiti i očuvanju kulturne baštine, razvitku i
promicanju kulturnog života te razvijanju svijesti o važnosti tradicije, uključivanjem što većeg
broja ljudi, posebno djece i mladih, promociji Općine, međuopćinska, međužupanijska i
međunarodna kulturna suradnja, te planiranje i izgradnja objekata u kulturi, planiraju se
sredstva za javne potrebe u kulturi u iznosu od 691.050,00 kuna.“.
II.
Točka III. naprijed navedenog Programa mijenja se i glasi:
„U Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, uvrštavaju se slijedeći programi i
planiraju sredstva kako slijedi:
1. Financiranje programa udruga u kulturi
70.000,00 kn
2. Sufinanciranje izgradnje Spomen hiže
25.000,00 kn
3. Obilježavanje Dana Općine – „Jurjevo“
55.000,00 kn
4. Manifestacija „Susreti za Rudija“
243.500,00 kn
5. Priredbe i manifestacije u organizaciji Općine
100.000,00 kn
6. Kapitalna donacija Župi sv. Jurja za sanaciju
50.000,00 kn
Župne crkve
7. Kupnja pozornice
125.250,00 kn
8. Kapitalna donacija za izradu i postavu biste
22.300,00 kn”.
mon. Ivana Špoljara
III.
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Gornja Stubica za 2019.
godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.
Predsjednica Općinskog vijeća
Đurđica Labaš, upr. pravnik
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