
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93), te 
članka 32 Statuta Općine Podgora ( Glasnik Općine Podgora 05/09), Općinsko vijeće Općine Podgora, na 
sjednici održanoj 20.prosinca 2010., donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI
OPĆINE PODGORA ZA 2011.GODINU

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2011.godinu ostvariti će se kroz financiranje djelatnosti klapa 
sa područja Općine Podgora, Kulturno umjetničkih društava  sa područja Općine Podgora, donacije vjerskim 
zajednicama i objektima, te posebne programe koje će provoditi Jedinstveni upravni odjel: proslava Dana općine, 
obilježavanje ostalih prigodnih blagdana, te investicijsko i tekuće održavanje spomenika kulture.

I   Tekuće donacije Klapama

Za financiranje rada mješovite klape PODGORA planiraju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn koja će 
se koristiti za pokrivanje troškova probi i nastupa u 2011.godini. Za financiranje rada klape ENARGI – Igrane koja 
djeluje u sklopu Udruge Igrane planiraju se sredstva u iznosu od 5.000,00 kn za pokriće troškova probi i nastupa 
u 2011.godini.

II  Tekuće donacije Kulturno umjetničkim društvima

             Za financiranje rada Kulturno umjetničkog društva «Milan Kurtić» Podgora  planiraju se sredstva u 
iznosu od 15.000,00 kn.

III  Udruga Igrane – Crkva Igrane 

Za sufinanciranje programa «Igarski čuvari Isusova groba» planiraju se sredstva u iznosu od 4.000,00 kn 
koja će se koristiti za pripremanje predstave u crkve Gospe od Ružarija u 2011. godini

IV Udruga Igrane – Zbirka poezije

               Za sufinanciranje zbirke poezije Žarka Kumrića «Iz Duše» 1.000,00 kn

V  Proslava Dana općine

Dan općine Podgora, Sv. Vicenco slavi se prve nedjelje iza Velike Gospe koji je i dan zaštitnik župe 
Podgora. Financiraju se kulturna događanja, izložbe i koncerti. Planiraju se sredstva u iznosu od 55.000,00 kn.

VI  Obilježavanje ostalih prigodnih blagdana

              Prigodom državnih i lokalnih blagdana financiraju se troškovi obilježavanja istih u iznosu od 15.000,00 kn

VII  Izrada i postava spomen obilježja Hrvatskim Braniteljima Općine Podgora

Planira se financiranje natječaja za vizualni izgled spomen obilježja, izrade i postave iznosu od 
20.000,00 kn za natječaj i 50.000,00 kn za izradu i postavu istog.

VIII Obnova Kule Zale Igrane

              Planira se financiranje završetka radova na «Kuli Zale» u Igranima u iznosu od 120.000,00 kn

VIII Obnova i održavanje kulturno-spomeničke baštine Općine Podgora

              Planira se financiranje obnove i održavanje kulturno-povijesne baštine na području Općine Podgora u 
iznosu do 135.000,00 kn 

IX Tekuće donacije vjerskim zajednicama i objektima



              Planiraju se tekuće donacije u iznosu:
- Župni ured Podgora ………….. 15.000,00 kn
- Župni ured Drašnice………….…5.000,00 kn
- Župni ured Igrane…………….…5.000,00 kn
- Župni ured Živogošće…………...5.000.00 kn
- Kapela Srca Isusova Podgora ..10.000,00 kn

X  Ostale nespomenute donacije

             Planira se financiranje naknadno pristiglih nepredviđenih donacija iz područja kulture i religije u iznosu od 
20.000,00 kn.

Ukupna proračunska sredstva koja se u 2011.godini izdvajaju za javne potrebe u kulturi iznose 
490.000,00 kn.

Ovaj program javnih potreba u oblasti kulture za Općinu Podgora u 2011.godini stupa na snagu danom 
objave u „Glasniku Općine Podgora“ , a primjenjuje se od 01.01.2011.godine

OPĆINA PODGORA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 021-05//10-01/1049
Ur.broj: 2147/05-10/1
Podgora, 20.12.2010

                                                            PREDSJEDNIK
                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                   Stjepan Vela
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