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R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLIS 

Općinski načelnik 

KLASA:    021-05/17-01/01 

URBROJ: 2180/03-01/17-1519 

Klis, 13. listopada 2017. 

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17), Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi (NN 47/90,27/93,38/09), Zakona o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11, 

86/12, 94/13, 85/15,19/16), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Klis (Službeni vjesnik 

Općine Klis br.1/16) i članka 44. Statuta Općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis br. 2/13 i 3/13), 

općinski načelnik Općine Klis donosi  

ODLUKU 

o raspisivanju 

JAVNOG  POZIVA 

za predlaganje programa i projekata javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih 

djelatnosti Općine Klis za 2018. godinu 

I. 

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u području kulture, 

sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Klis za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Poziv). 

II. 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava (projekata i programa) za financiranje/su 

financiranje javnih potreba u 2018. godini u okviru sljedećih područja djelatnosti: 

1.  Kultura:  
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- redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi  

- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-  

nakladničkoj djelatnosti 

- programi glazbene djelatnosti te akcije i manifestacije u području glazbeno-scenske djelatnosti i 

poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva 

- akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva, 

izdavanje likovnih monografija i održavanje izložbi 

- programi zaštite kulturne baštine i sakralnih objekata  

- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma 

- programi udruga u kulturi 

- programi koji promiču kulturu mladih 

- program muzejsko-galerijske i arhivske djelatnosti 

- programi filmske djelatnosti 

-program unutar-općinske, međuopćinske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje 

2.  Sport: 

- poticanje i promicanje sporta te pokroviteljstvo Općine Klis na pojedinim sportskim 

manifestacijama 

- provođenje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata kao i programi sportskih 

škola djece i mladih 

- djelovanje sportskih udruga te programi nastupa sportaša i sportskih udruga od osobitog značaja 

za Općinu na značajnim natjecanjima 

- redovite aktivnosti sportaša, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i 

posebna zdravstvena zaštita sportaša 

- sportsko- rekreacijske aktivnosti građana 

3. Ostale društvene djelatnosti: 

- redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi 

- potpore djeci i mladima 

- briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama 

- aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata 
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- programi zaštite i očuvanja zdravlja 

- programi udruga iz područja poljoprivredne djelatnosti 

- programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša 

III. 

U program javnih potreba u području kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Klis za 

2018. godinu uvrstit će se prema mogućnostima, a u skladu sa Zakonom, kriterijima za vrednovanje i 

ocjenom izvršenja programa za 2017. godinu, djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, 

društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Klis. 

IV. 

Pravo podnošenja prijava po Pozivu za sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Općine Klis za 2018. 

godinu imaju ustanove, udruge, društva ili fizičke i pravne osobe čije je sjedište na području Općine 

Klis ili obavljaju djelatnost na tom području. 

V. 

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel na objavu i provedbu Poziva sukladno ovoj Odluci. 

VI. 

Poziv će se objaviti dana 16.10.2017. godine na službenim mrežnim stranicama Općine Klis 

www.klis.hr. 

Poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do dana 13.11.2017. godine. 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                                                                                  Općinski načelnik 

                                                                                                   Jakov Vetma, v.r 

 

http://www.klis.hr/

