REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
Općinsko vijeće Općine Goričan
KLASA: 021-01/22-01/03
URBROJ: 2109/08-02-22-08
Goričan, 27.05.2022.g.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj
47/90. 27/93. i 38/09.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Goričan te članka 31.
Statuta Općine Goričan («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 5/2013, 9/18 i 8/21),
Općinsko vijeće Općine Goričan na 7. sjednici održanoj 27.05.2022.g. donijelo je
IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
ZA PODRUČJE OPĆINE GORIČAN U 2021.g.
Članak 1.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Goričan jesu kulturne djelatnosti, poslovi,
akcije i manifestacije od interesa za Općinu Goričan koje se financiraju iz proračuna Općine
Goričan.
Članak 2.
Javne potrebe u kulturi na području Općine Goričan ostvaruju se:




djelovanjem udruga u kulturi, pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog
stvaranja,
akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju
kulturnog života.
djelovanjem i aktivnostima Knjižnice i čitaonice Goričan
Članak 3.

Sredstva za rad udruga planirana su u proračunu općine Goričan za 2021.g. a raspoređena su
temeljem javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi.
Ostala sredstva raspoređuju se na Knjižnicu i čitaonicu Goričan te troškove proslava u
organizaciji općine.
Ukupno je za javne potrebe u kulturi izdvojeno:

-

Knjižnica i čitaonica Goričan: 112.894,08 kn (ukupni rashodi; od čega je Općina
Goričan financirala 81.529,11 kn)
Programi javnih potreba u kulturi: 80.000,00 kn
Sufinanciranje manifestacija: 29.328,79 kn
Proslava Dana općine: 107.809,73 kn
Obilježavanje državnih blagdana: 9.847,46 kn
Advent u Goričanu: 13.933,30 kn
Obilježavanje Goričke republike: 3.712,88 kn
Sredstva za rad ostalih udruga: 30.000,00 kn
Troškovi nakladništva: 3.459,00 kn

Članak 4.
Manifestacije koje su financirane iz proračuna Općine Goričan u 2021.godini su:
- Obilježavanje Dana općine
- Obilježavanje fašnika
- Obilježavanje Dana antifašističke borbe i Dana Domovinske zahvalnosti
- Obilježavanje Dana državnosti
- Obilježavanje Dana neovisnosti
- Obilježavanje proštenja
- Ostale manifestacije
Članak 5.
Udruge koje su tijekom 2021.g. ostvarile financijska sredstva temeljem javnog poziva za
financiranje javnih potreba a vezana su uz kulturu su:
- Puhački orkestar – 16.000,00 kn
- Kulturno umjetničko društvo Goričan – 10.000,00 kn
- Ceško društvo sv. Leonard – 25.000,00 kn
- Udruga umirovljenika – 14.500,00 kn
- Udruga sportske rekreacije „SPORT ZA SVE“ za manifestaciju „kuruzna brotva“2.500,00 kn
- Klub 54. samostalne pješačke bojne Goričan – 10.000,00 kn
Članak 6.
Ovo Izvješće objaviti će se na internetskim stranicama Općine Goričan i u Službenom
glasniku Međimurske županije, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

Predsjednik Općinskog vijeća
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