
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DVOR 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 612-13/09-01/01 
UR.BROJ: 2176/08-09-01/01 
DVOR, 10. prosinca 2009. 
          
 Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (« Narodne novine» br. 47/90 i 27/93 ), članka 23. Zakona o 
udrugama (« Narodne novine» br. 76/93 i  29/97 ), članka 29. Zakona o knjižnicama («Narodne novine br. 195/97 ), te članka 30. Statuta 
Općine Dvor ("Službeni vjesnik" Općine Dvor br. 31/09 )  Općinsko vijeće Općine Dvor je na sjednici održanoj 10. prosinca 2009. godine 
donijelo je 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u kulturi Općine Dvor u 2010. godini 

 
 
 Ako kulturu smatramo temeljnom i nezaobilaznom sastavnicom života, tada su kulturni programi, akcije, inicijative i 
manifestacije od izuzetnog značaja za svaku jedinicu lokalne samouprave, pa tako i za našu općinu. 
 Program javnih potreba u kulturi Općine Dvor za 2010. godinu utvrđuje javne potrebe u području knjižnične, likovne, glazbene i 
scenske djelatnosti, te značajnih akcija i manifestacija. Ovim programom je obuhvaćena i obnova i zaštita kulturnih dobara. 

 U utvrđivanju javnih potreba prioritet imaju ustanove kojima je osnivač Općina Dvor i koje su nositelji kulturnih djelatnosti, 
obnova i investicijsko održavanje objekata kulture, te udruge građana sukladno kvaliteti ponuđenih projektnih prijedloga. 
 Program javnih potreba u kulturi Općine Dvor provodit će se financiranjem i sufinanciranjem: 
a/ ustanova 
b/ udruga 
c/ općinskih manifestacija 
d/ obnove i zaštite objekata u kulturi 
 
I NARODNO SVEUČILIŠTE DVOR 
 Temeljna djelatnost ove ustanove utvrđena Statutom je glazbeno-scenska, galerijska, kino-prikazivačka i kulturna djelatnost te 
organizacije glazbeno-scenskih i drugih kulturnih programa i manifestacija. Dvorana doma kulture mjesto je okupljanja, organiziranja i 
ostvarivanja programa udruga građana, kao i organiziranja skupova političkih stranaka . Potrebno je dalje raditi na osiguranju 
materijalnih sredstava za cjelovito pokretanje rada Narodnog sveučilišta. Dok se ti uvjeti ne steknu nužno je osigurati redovito 
održavanje prostora Doma kulture. 
 Prijenos sredstava: 
- za energiju i druge materijalne troškove:      20.000,00 Kn 
          UKUPNO:        20.000,00 Kn 
 
II KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR 
 Knjižnica i čitaonica namjenjena je stjecanju i širenju općeg i stručnog obrazovanja kroz pristup svim vrstama knjižnične građe 
i svim informacijama. 
 Programske djelatnosti obavljaju 1 SSS- pomoćni knjižničar 1 VŠS- ravnatelj knjižnice i 1 spremačica na pola radnog vremena. 
Za potrebe knjigovodstva koristit će se usluge knjigovodstvenog servisa. 
 
Prijenos sredstava: 
- rashodi za zaposlene:                                            201.460,00 Kn 
- materijalni rashodi:                   49.640,00 Kn 
- knjige i knjižnicamai:                                     10.000,00 Kn 
             UKUPNO: 261.100,00 Kn 
 
III UDRUGE  
 Za sufinanciranje iz Općinskog proračuna u 2010. godini predviđene su slijedeće udruge: 

•  Pčelarska udruga Kesten-Dvor                                    2.000,00 Kn 
•  Ekološka udruga Dvor                                                                2.000,00 Kn 
•  SKD «Prosvjeta»- Podoodbor Dvor                                                       2.000,00 Kn 
•  AK «Radoholičari»                                2.000,00 Kn 



•  KUD «Pounjski pleter»          2.000,00 Kn  
•  Udruga « Vidik-Dvor»                                                                         2.000,00 Kn 
•  Udruga Klub žena Dvor                                                       2.000,00 Kn 
•  Udruga umirovljenika Dvor        2.000,00 Kn 
•  Udruga antifašističkih boraca i antifašista     2.000,00 Kn 
•  Sportsko ribolovno društvo «Sedra»       2.000,00 Kn                                                                                   
•  Udruga invalida SMŽ                              2.000,00 Kn            
•  Hrvatski demokratski forum        2.000,00 Kn              
• UDVDR Ogr. Dvor                2.000,00 Kn  
• Udruga slijepih Sisak        2.000,00 Kn 
• SDF Dvor        2.000,00 Kn 
• Financiranje konkretnih aktivnosti udruga u 2009. godini                33.000,00 Kn 
• OD CK Dvor                   130.000,00 Kn 

                                 UKUPNO:                                         193.000,00 Kn 
 
IV OPĆINSKE MANIFESTACIJE  
 Programi općinskih manifestacija u 2008. godini terminski su određeni kroz godinu, a u većini utvrđenih manifestacija 
programski će biti uvršteni i sportski i drugi prigodni programi ustanova i udruga  
 
Siječanj  Božićni blagdani    -SKD «Prosvjeta» Pododbor Dvor             
Veljača  Fašnik     -KUD "Pounjski pleter" i AK "Radoholičari" 
Svibanj  Blagdan sv. Georgija- Đurđevdan   -SKD «Prosvjeta» Pododbor Dvor 
Lipanj  Dan državnosti     -Općina Dvor, udruge 
Srpanj  Blagdan sv. Ane    -Općina Dvor 
Kolovoz  Dan pobjede i domovinske zahvalnosti  -Općina Dvor, udruge 
Rujan  Dan općine -Međunarodni dan mira    -Općina Dvor, Knjižnica, Dječji vrtić,    
                                       udruge, Osnovna škola  Dvor  
Listopad  Dani kruha                       -Osnovna škola Dvor, udruge 
Prosinac  Sv. Nikola – 06. i 19. prosinca – dani darivanja -Dječji vrtić, Općina Dvor 

Božićni i novogodišnji blagdani  -Knjižnica,udruge, Dječji vrtić, Općina Dvor 
                        UKUPNO:                   20.000,00 Kn 
 
VI OBNOVA I ZAŠTITA OBJEKATA U KULTURI 
 Općina Dvor će poduzimati mjere obnove, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, pokretnih i nepokretnih stvari od umjetničkog, 
povijesnog i znanstvenog značaja. Program će se realizirati kroz obnovu, zaštitu i investicije na slijedećim kulturnim dobrima: 
-Stari grad Zrin- Min.kulture                                                                                              400.000,00 Kn 
-Tradicijska okućnica i mlin-vodenica          120.000,00 Kn 
-Graditeljska  baština- tradicijske drvene kuće u općini Dvor        100.000,00 Kn 
-Etnografska  zbirka Ljubišić                                  30.000,00 Kn 
-Tradicijska kuća  Gorička           100.000,00 Kn 
-Sufinanciranje iz Općinskog proračuna ( do 5% od odobrenih sredstava)                                  30.000,00 Kn 
       UKUPNO:   780.000,00 Kn 
 

REKAPITULACIJA: 
NARODNO SVEUČILIŠTE DVOR         20.000,00 Kn 
KNJIŽNICA I ČITAONICA DVOR       261.100,00 Kn 
UDRUGE          193.000,00 Kn 
OPĆINSKE MANIFESTACIJE         20.000,00 Kn 
OBNOVA I ZAŠTITA OBJEKATA U KULTURI      780.000,00 Kn 
    UKUPNO:                                                             1.274.100,00 Kn                                                             
 
 Upravni odjel za društvene djelatnosti brine o raspodjeli sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i 
podnosi izvješće Općinskom načelniku. 
 Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Službenom vjesniku " Općine Dvor, a primjenjivat će se od 01. 
siječnja 2010. godine. 
 
 
               Predsjednica 
            Marija Bilješković  
               


