Na temelju Članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i
38/09), članka 32. Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17 i 98/19), članka 3., st. 2. Uredbe
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), članka 11. Odluke o kriterijima
za odreĎivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od
posebnog interesa za Grad Otočac ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 3/15) i članka 27.
Statuta Grada Otočca – pročišćeni tekst (“Službeni vjesnik Grada Otočca” broj 1/13,1/16,
2/18 i 1/19), Gradsko vijeće Grada Otočca na __. sjednici održanoj ___________.2020. god.
donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2021. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba u kulturi utvrĎuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi u
svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja kulturne baštine i stvaranja kulturnog
ozračja u Gradu Otočcu.
Planirana sredstva u Proračunu Grada Otočca namjenski će se koristiti u 2021. godini za
aktivnosti navedene u nastavku:
1. djelatnosti i programi ustanova u kulturi,
2. promicanje kulture i razvoj kulturnog amaterizma,
3. poticanje i organiziranje posebnih programa u kulturi,
4. kulturne manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada,
5. zaštita spomenika kulture,
6. tekuće donacije vjerskim zajednicama i
7. stipendiranje studenata.
Članak 2.
1) PRORAČUNSKI KORISNICI
Na području Grada Otočca djeluju dvije ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici,
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac i JU „Narodna knjižnica Otočac“.


PRORAČUNSKI KORISNIK: Gacko pučko otvoreno učilište
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac javna je ustanova za obrazovanje i kulturu
osnovana 1962. godine. Pravni je sljednik Narodnog sveučilišta „Marko Orešković“
Otočac te Narodnog sveučilišta Otočac čiji je osnivač Grad Otočac. Današnji naziv
ustanove usklaĎen je sa Zakonom o pučkim otvorenim učilištima iz 1997. godine.
Djeluje u zgradi koja je spomenik kulture od nacionalnog značaja i kojom od 1986.
godine upravlja Hrvatski sabor, dok je vlasnik zgrade Republika Hrvatska.
Od svog osnutka do danas Učilište realizira programe i manifestacije iz područja
svojih redovnih djelatnosti definiranih statutom, a osim za redovne djelatnosti Učilište
svoj prostor ustupa i ostalim subjektima za programe i manifestacije koje organiziraju
samostalno ili u suradnji s Učilištem.
U sastavu Učilišta djeluje Muzej Gacke u kojem se čuva i prezentira prikupljena
vrijedna graĎa i dokumentacija o prošlosti i sadašnjosti Gacke i Otočca. Danas Muzej
Gacke čine Arheološka zbirka, Etnografska zbirka, Povijesna zbirka, Kulturnopovijesna zbirka, Memorijalna zbirka Stojana Aralice i Likovna zbirka.
Gacko pučko otvoreno učilište njeguje kulturno-umjetnički amaterizam. Pri njemu
djeluje i Folklorno društvo Otočac koje okuplja 70-ak članova svih uzrasta
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rasporeĎenih u tri skupine - izvornu, tamburašku i dječju skupinu. U sastavu ove
ustanove djeluju i tamburaška sekcija koja okuplja 50 članova u sklopu glazbene
škole, komornog sastava i velikog orkestra te Amatersko kazalište Arupium koje je
osnovano 2007. godine.
U Učilištu se izvodi nastava i edukacija u sviranju žičanih glazbenih instrumenata i
glasovira i to prema programu osnovne glazbene škole, a verifikacija programa
osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja vrši se u suradnji s Glazbenom školom
Vjenceslava Novaka u Senju. U okviru edukativnih Učilišta djelatnosti organiziraju se
seminari, radionice i predavanja iz različitih područja znanosti, obrazovanja i kulture.
U 2015. godini obnovljena je i kinotečna djelatnost s jednom do tri filmske projekcije
na tjednoj razini. Tijekom 2018. obnovljene su aktivnosti Dječje kazališne skupine. U
Učilištu se prikazuju kazališne i druge predstave, raznovrsni sadržaji iz područja
kulture i obrazovanja, ugošćuju znanstvenici i pisci, njegovatelji kulturno-umjetničkog
amaterizma, raznovrsni umjetnici te druga imena iz hrvatskog kulturnog života.

PROGRAM AKTIVNOSTI GPOU PODIJELJEN JE PO DJELATNOSTIMA:
GACKO PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
1. Djelatnost
Sufinanciranje redovne djelatnosti
2. Aktivnosti
Muzejsko galerijska djelatnost
Kulturno-umjetnički amaterizam
Likovna kolonija „Likom Gacke„
Amatersko kazalište „ Arupium“
Folklorno društvo „Otočac“
Glazbena škola
Smotra folklora Otočac
Kinotečna djelatnost
Tamburaški orkestar
IzvoĎenje predstava gostujućih kazališta
Izložbeni ciklus „Lokalni umjetnici u muzeju“
Dječji maskirani balovi i obilježavanje Sv. Nikole
Dječje ljeto
Dječja Nova godina
Festival znanosti
Priprema i tisak edukativnih publikacija za Muzej Gacke
Preventivna zaštita nepokretnih kulturnih dobara
MeĎunarodni dan muzeja
Noć muzeja
Ljetno kino – filmovi na otvorenom
3. Tekući programi javnih potreba
Arheološko istraživanje lokaliteta Ostaci starog grada Otočca
Dječja smotra folklora Otočac
Smotra malih vokalnih sastava Like
Gostovanje FD „ Otočac“ GPOU-a na smotrama
Izrada narodne nošnje
Seminar tradicijskog pjevanja i plesa Dinarske zone
Susreti likovnih stvaralaca
Tisak monografije „Industrija i industrijska baština grada Otočca“

1.175.200,00
1.175.200,00
430.200,00
47.000,00
28.500,00
15.000,00
16.000,00
34.000,00
64.000,00
83.200,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
15.500,00
14.500,00
12.000,00
7.000,00
7.500,00
18.500,00
18.500,00
4.000,00
9.000,00
10.000,00
134.270,00
26.470,00
13.000,00
11.700,00
20.000,00
4.500,00
11.500,00
15.000,00
16.900,00
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Tradicijske radionice
Radionica sviranja dangubice
4. Kapitalni projekti
Nabava žičanih instrumenata
Sanacija GPOU-a
Nabava informatičke opreme
UKUPNO (1-4):


4.500,00
10.700,00
60.330,00
5.330,00
50.000,00
5.000,00
1.800.000,00 kuna

PRORAČUNSKI KORISNIK: Javna ustanova „Narodna knjižnica Otočac“
„Narodna knjižnica Otočac“ javna je ustanova čija je zadaća zadovoljavanje, kulturnih,
obrazovnih i informacijskih potreba graĎana na području Grada Otočca, promicanje
čitanja i drugih kulturnih aktivnosti a u cilju unapreĎivanja društvenog i kulturnog života
Grada.
Kao obavijesno i kulturno središte, ova ustanova mjesto je osobnog
obrazovanja pojedinca, mjesto razvijanja obavijesnih čitalačkih navika te kreativnosti
mašte djece i mladeži i dr. Djelovanje Knjižnice dio je cijelo životnog obrazovanja te ona
podupire i sudjeluje u programima razvijanja pismenosti koji su namijenjeni svim
dobnim skupinama i inicira takve programe kad je potrebno. Knjižnica obavlja osnovne
funkcije: nabavlja knjižnu i ne-knjižnu graĎu, stručno je obraĎuje, čuva i zaštićuje
odgovarajućim metodama, daje na korištenje graĎu uz odgovarajuću informacijsko referentnu službu. Uz ove djelatnosti organizira i provodi kulturno - animacijske
programe obrazovnih informativnih i zabavnih sadržaja.
Knjižnica je otvorena od 8,00 do 18,00 sati radnim danom i svake subote u mjesecu
od 8,00 do 12,00 sati. Edukacija korisnika i promidžba knjige realizirat će se kroz:
o
o
o
o
o

obilježavanje Dana hrvatske knjige (12. travnja)
obilježavanje Dana dječje knjige ( travanj)
obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige 2021. (od 15. listopada do 15.
studenoga),
Obilježavanje Dana otočke knjižnice i
obilježavanje prigodnih datuma.

JU „NARODNA KNJIŢNICA OTOČAC“
1. Djelatnost (sufinanciranje redovne djelatnosti)
2. Nabava knjiga za knjižnicu
UKUPNO:

489.300,00
20.000,00
509.300,00 kuna

Članak 3.
2) PROMICANJE KULTURE I RAZVOJ KULTURNOG AMATERIZMA
Ova sredstva namijenjena su za financiranje institucionalne podrške, odnosno programa
udruga koje djeluju u području kulture i umjetnosti, za financiranje zaštite kulturne baštine,
kulturno umjetničkiog (glazbeni i scenski) amaterizma te ostale izvedbene i vizualne
umjetnosti.
Sukladno Zakonu o udrugama i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja
Grada Otočca, Grad će objaviti javni poziv nakon donošenja Proračuna Grada Otočca za
2021. godinu.
Programska djelatnost udruga

160.000,00 kuna
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Članak 4.
3) POTICANJE I ORGANIZIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U KULTURI
Grad Otočac se posebno brine o očuvanju svoje kulturne i prirodne baštine tako da podržava
rad udruga koje brinu o očuvanju tradicionalnih vrijednosti i kulture Gacke doline, a samim time i
Grada Otočca. Udruge se brinu o prirodnoj i kulturnoj baštini Grada i kroz svoj rad animiraju
mlade da se nauče čuvati i voljeti tradiciju i kulturu svoje sredine. Briga o vrijednostima koje smo
naslijedili uči se od malih nogu jer jedino tako ostaje postojana i za buduće generacije.
Posebni programi u kulturi

10.000,00 kuna
Članak 5.

4) KULTURNE MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI ILI POD POKROVITELJSTVOM
GRADA OTOČCA
Obilježavanje važnijih datuma i blagdana pod pokroviteljstvom Grada Otočca:
 Dan Grada Otočca
 Maškare u Gackoj
 Uskrsni blagdani
 Dan državnosti
 EkoEtno Gacka
 Sveti Nikola
 Božićni i Novogodišnji blagdani.
Iznad navedene manifestacije/dogaĎaji ujedinjuju rad više udruga i subjekata i na taj način
pomažu da se uz manja financijska sredstva obogati društveni život Grada. Kod ovih
manifestacija Grad Otočac se pojavljuje kao suorganizator ili pokrovitelj. Sukladno Uredbi o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge, planirana financijska sredstva dodijelit će se putem javnog
poziva udrugama iz gore navedenog područja djelovanja, a koje su registrirane na području
Grada Otočca.
Kulturne manifestacije

60.000,00 kuna
Članak 6.

5) ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
Grad Otočac u svojoj strategiji zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne
baštine ima smjernice i mjere kao okvir za konkretne razvojne projekte za održivo korištenje
kulturne baštine. Raznolikost područja koja obuhvaća pojam kulturne baštine poput
spomenika, dokumenata muzejskih i arhivskih zbirki, etnoloških i zanatskih predmeta,
običaja i drugog gotovo je nemjerljiva i ulaganja u održivi razvoj kulturne baštine važan je
razvojni resurs i to na načelima održivog razvoja.
Zaštita spomenika kulture

200.000,00 kuna
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Članak 7.
6) DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA I ZAŠTITA SAKRALNIH OBJEKATA
Na području Grada ima veliki broj sakralnih objekata koji su devastirani, djelomično zbog
ratnih razaranja, a djelomično zbog starosti objekata. Grad Otočac i ove godine predvidio je
financijska sredstva za pomoć u obnovi i ureĎenju.
Donacije vjerskim zajednicama i zaštita sakralnih objekata

300.000,00 kuna

Članak 8.
7) STIPENDIRANJE STUDENATA
U listopadu 2021. godine biti će proveden Natječaj za stipendiranje studenata za akademsku
godinu 2021./2022. i sklopit će se Ugovori sa studentima koji su ispunili uvjete Natječaja.
Mjesečni iznos stipendije u školskoj godini 2021./2022. biti će 700,00 kuna. U 2021 odini
nastavit će se stipendirati i redovni studenti s kojima je Grad Otočac sklopio Ugovor prema
Natječaju za stipendiranje studenata u 2018.godini.
Stipendiranje studenata

150.000,00 kuna
Članak 9.

Program javnih potreba Grada Otočca u kulturi za 2020. godinu
UKUPNO - 1) -7)

3.189.300,00 kuna

Sredstvima za ostvarivanje ovog Programa raspolaže Gradonačelnik kao naredbo davatelj
za njegovo izvršenje. Jedinstveni upravni odjel Grada Otočca – Odsjek za proračun, financije
i javne prihode vršit će doznaku sredstava na temelju potrebne dokumentacije i zahtjeva
korisnika.
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Grada Otočca”, a
primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Branislav

Šutić,

prof.

KLASA: 610-01/20-01/01
URBROJ: 2125/02-06-20-01
Otočac, 12. studenog 2020..
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