Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne
novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 17. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine"
broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Virje ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Virje na 25. sjednici održanoj 21.
prosinca 2016. donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
na području Općine Virje u 2017. godini

I.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Virje u 2017. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi koje će se financirati iz Proračuna
Općine Virje za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Virje (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat
će se:
- djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i poticanjem umjetničkog i
kulturnog stvaranja na području Općine,
- investicijskim održavanjem, adaptacijom objekata kulture, sakralnih
objekata i spomenika kulture,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i
promicanju kulturnog života Općine,
- održavanjem i nabavom nove opreme,
- stručnim radom u kulturi.

III.
Na području Općine djeluju:
Hrvatsko pjevačko društvo “Ferdo Rusan” Virje,
Školsko kulturno umjetničko društvo pri Osnovnoj školi Virje,
Zavičajni muzej Virje,
Memorijalno-slikovna galerija Josip Turković Virje,
Narodna knjižnica Virje,
Duhovna, kulturna, sportska i društvena manifestacija “Martinjski dani” Virje,
Duhovna, kulturna, sportska i društvena manifestacija “Miholje” Miholjanec,
“Jendraševo” Hampovica i “Križevo” u Šemovcima,
8. Kajkavsko etnografski kviz učenika osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije,
9. Susret mladih čuvara prirode Koprivničko-križevačke županije,
10. Limena glazba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virje,
11. Društvo žena Virje,
12. Udruga žena Miholjanec,
13. Udruga žena Hampovica,
14. Udruga žena Šemovci,
15. Udruga žena Rakitnica,
16. Glumišna družina Virje,
17. Kulturno umjetničko društvo “Zvirišće” Šemovci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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IV.
Za ostvarivanje javnih potreba iz točke II. i III. ovoga Programa u Proračunu su
predviđena sredstva u svoti 479.000,00 kuna, a rasporedit će se kako slijedi:
1. Izgradnja novih kulturnih objekata:
-Izgradnja spomen obilježja
30.000,00 kuna,
2. Financiranje rada Narodne knjižnice Virje:

226.000,00 kuna,

3. Financiranje djelovanja udruga u kulturi, poticanja kulturno-umjetničkog stvaralaštva i
financiranje akcija i manifestacija u kulturi koje će pridonositi razvitku i promicanju kulturnog
života Općine:
223.000,00 kuna.
V.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđene točkom IV. podtočkom 1. i 2. ovog
Programa ostvarit će se izravno iz Proračuna.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđene točkom IV. podtočkom 3. ovog Programa
udruge će moći ostvariti temeljem javnog poziva koji će Općina objaviti u 2017. godini.
VI.
O izvršenju ovog Programa korisnici kojima su raspoređena sredstva dužni su podnijeti
Općinskom vijeću Općine Virje godišnje izvješće o radu najkasnije do 31. siječnja 2018. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a
stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIRJE

KLASA: 612-01/16-01/07
URBROJ: 2137/18-16-1
Virje, 21. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK:
Mladen Mesarov

STARO-za svaki slučaj, da ne zgubim!!!!!
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne
novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 17. i 21. Zakona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine"
broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 30. Statuta Općine Virje ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Virje na 18. sjednici održanoj 21.
prosinca 2015. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
na području Općine Virje u 2016. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Virje u 2016.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi i tehničkoj kulturi
koje će se financirati iz Proračuna Općine Virje za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Virje (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat
će se:
- djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i poticanjem umjetničkog i
kulturnog stvaranja na području Općine,
- investicijskim održavanjem, adaptacijom objekata kulture, sakralnih
objekata i spomenika kulture,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i
promicanju kulturnog života Općine,
- održavanjem i nabavom nove opreme
- stručnim radom u kulturi.
Javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Općine ostvarivat će se:
- djelovanjem udruga u tehničkoj kulturi te djelovanjem, poticanjem i
razvijanjem tehničke kulture i poticajem razvijanja inovatorstva na
području Općine ,
- investicijskim održavanjem, adaptacijom objekata tehničke kulture i
nabavom novih uređaja i opreme,
- akcijama i suradnjom sa radio klubovima, suradnjom sa sredstvima
informiranja, te promicanjem tehničke kulture mladeži
- stručnim radom i usavršavanjem mladih kadrova, održavanjem tečajeva
radio amatera radi stjecanja određenih kategorija.

III.
Na području Općine djeluju:
18. Hrvatsko pjevačko društvo “Ferdo Rusan” Virje,
19. Školsko kulturno umjetničko društvo pri Osnovnoj školi Virje,
20. Zavičajni muzej Virje,
21. Memorijalno-slikovna galerija Josip Turković Virje,
22. Narodna knjižnica Virje,
23. Duhovna, kulturna, sportska i društvena manifestacija “Martinjski dani” Virje,
24. Duhovna, kulturna, sportska i društvena manifestacija “Miholje” Miholjanec,
“Jendraševo” Hampovica i “Križevo” u Šemovcima,
25. Kajkavsko etnografski kviz učenika osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije,
26. Susret mladih čuvara prirode Koprivničko-križevačke županije,
27. Limena glazba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virje,
28. Društvo žena Virje,
29. Udruga žena Miholjanec,
30. Udruga žena Hampovica,
31. Udruga žena Šemovci,

32. Udruga žena Rakitnica,
33. Glumišna družina Virje,
34. Kulturno umjetničko društvo “Zvirišće” Šemovci,
35. Udruga informatičara Šemovci.
IV.
Za financiranje aktivnosti iz točke II. ovog Programa u Proračunu se planiraju sredstva u
svoti 473.000,00 kuna.
V.
Sredstva iz točke IV. ovog Programa raspoređuju se na:
- Hrvatsko pjevačko društvo „Ferdo Rusan“ Virje
70.000,00 kuna,
- Udrugu žena Virje
8.000,00 kuna,
- Udrugu žena Miholjanec
5.000,00 kuna,
- Udrugu žena Hampovica
3.000,00 kuna,
- Udrugu žena Šemovci
5.000,00 kuna,
- Udrugu žena Rakitnica
2.000,00 kuna,
- Narodna knjižnica Virje
226.000,00 kuna,
- Manifestacije: Martinj.dani, Miholje, Jendraševo i Križevo
100.000,00 kuna,
- Glumišna družina Virje
5.000,00 kuna,
- KUD Zvirišće Šemovci
17.000,00 kuna,
- Udruga informatičara Šemovci
2.000,00 kuna,
- Izrada spomen obilježja
30.000,00 kuna.
VI.
Sredstva iz točke IV. ovog Programa rasporedit će se prema utvrđenom rasporedu i
potrebama, a unutar sredstava predviđenih Proračunom.
VII.
Sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi utvrđene ovim Programom uplaćivat
će se na žiro-račune korisnicima putem mjesečnih doznaka. Ako se u Proračunu neće
ostvarivati planirani prihodi iz stavka 1. ove točke, sredstva će se uplaćivati prema
mogućnostima Proračuna.
VIII.
U okviru planiranih sredstava za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi utvrđenih ovim
Programom preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika ako za
to postoji potreba i ako to odobri Općinski načelnik.
IX.
O izvršenju ovog Programa korisnici kojima su raspoređena sredstva dužni su podnijeti
Općinskom vijeću Općine Virje godišnje izvješće o radu najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.
X.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a
stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.
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