
Na  temelju  članka  9a.  Zakona  o  financiranju  javnih  potreba  u  kulturi  („Narodne  
novine“ 47/90., 27/93., 38/09.)  i  članka  32. Statuta  općine  Davor  („Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije“ broj: 12/09  i 07/13)  Općinsko  vijeće  općine  Davor  na  svojoj  
17. sjednici  održanoj  22. prosinca  2015. godine,  donijelo  je   

 
 

                                             Izmjene  i  dopune  Programa javnih 
                                     potreba u  kulturi na  području 
                                      općine  Davor  u  2015. godini  
            Članak  1. 
 
Javne  potrebe  u  kulturi  općine  Davor  za  koje  se  sredstva  osiguravaju  u  

Proračunu  općine  i  u  ostalim  proračunima,  potrebe  su  koje  utvrđuje  Zakon,  kao  i  one  
kulturne  djelatnosti  i  manifestacije  koje  su  u  interesu   općine  Davor. 
 

           Članak  2. 
 
Sredstva  za  ostvarenje  Programa  javnih  potreba  u  kulturi  planirana  su  u  

ukupnom  iznosu  od  1.231.000,00  kuna,  i  obuhvaća  slijedeća  programska  područja : 
 
- kultura  i  zaštita  objekata  kulturne  baštine   
- manifestacije  u  kulturi 
- nabavka  knjiga  za  knjižnicu 

 
 
Kultura  i  zaštita  kulturne  baštine          
           Članak  3. 
 

 
Nastavak  radova  na  uređenju  dograđenog  Doma  Davor  1.012.000,00 kuna. 
Za  uređenje  Galerije  Kerdić  planira  se  iznos  od  30.000,00 kuna.   
Za  dogradnju  vatrogasnog  doma  u  poslovni  prostor  planira  se  iznos  od  

30.000,00 kuna. 
 Za  ostale  aktivnosti  i  održavanje  objekata  u  kulturi  općina  Davor  predvidjela  je  
iznos  od  125.000,00  kuna. 
  
  
 
 Manifestacije  u  kulturi 
           Članak  4. 
 
 Očuvanje  narodnih  običaja  i  kulturne  baštine  na  području  općine  Davor  imaju  
dva  Kulturno-umjetnička  društva  koja  aktivno  djeluju  na  području  općine.  U  2015. 
godini   u  proračunu  općine  Davor  izdvojeno  je   25.000,00  kuna  društvima  koja  će  biti  
raspodijeljena  prema  potrebama  i  aktivnosti  društava. 



 Od  manifestacija  u  kulturi  imamo :  RIBARSKE  VEČERI  u  naselju  Davor,  te   
KOLO  NA  DVA  ŠTUKA  u  Orubici,  DAVORIJE   Davoru,  POKLADNA  POVORKA,  
te  BOŽIĆNI  KONCERT  u  Davoru. 
 
 Općina  Davor  je  jedan  od  glavnih  pokrovitelja  navedenih  manifestacija  a  
posebno  izdvaja  sredstva  za  športske  klubove i objekte  u  iznosu  od  110.000,00 kuna. 
 
 Za pomoć  vjerskim  zajednicama  planira  se  iznos  od  5.000,00 kuna. 
 
Nabavka  knjiga  za  općinsku   knjižnicu 
 
          Članak  6. 
 
  Općina  Davor   osigurala  je  u  Proračunu  za  2015. godinu  4.000,00  kuna   za  
nabavku  knjiga  za  općinsku  knjižnicu .   
 
 
         Članak  7. 
 
 Provođenje  ovog  Programa  u  nadležnosti  je  Načelnika  općine  Davor,  koji  je  
dužan  Općinskom  vijeću  podnijeti  izvješće  o  izvršenju  ovog  Programa  do  polovine  
2016. godine. 
 
         Članak  8.   
  
 Ovaj  Program  stupa  na  snagu  danom  donošenja  i  objavit  će  se  u  „Službenom 
vjesniku  Brodsko-posavske  županije“,  a   primjenjuje  se  od  01. 01. 2015.godine. 
 
      OPĆINSKO  VIJEĆE 
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Davor, 22. prosinca  2015. 
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