REPUBLIKA
H R V A T S K A SPLITSKODALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski načelnik
KLASA: 402-04/20-01/3
URBROJ: 2128/02-20-14
Jelsa, 11. ožujka 2020.g.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa br. 05/13 i 08/13), Načelnik Općine
Jelsa dana 11. ožujka 2020. godine donio je
ODLUKU
1. Povjerenstvo za ocjenjivanje programa/projekata prijavljenih na Javni poziv za dostavu prijava za
sufinanciranje javnih potreba u kulturi na području Općine Jelsa pregledalo je i ocijenilo sve prijave koje su
prošle formalne uvjete.
2. Uslijed teže financijske situacije vezane za Corona-krizu, i smanjeno punjenje općinskog proračuna, Općina
Jelsa, ovisno o budućem razvoju proračunske situacije zadržava pravo isplate 35% manjeg iznosa za
sufinanciranje predmetnih potreba, od objavljenog.
3. Općina Jelsa pozvat će sve prijavitelje na razgovor i zatražiti da pojedine programe prebace za 2021.g.
4. Prihvaća se prijedlog konačne liste odabranih projekata/programa povjerenstva za dodjelu sredstava u
ukupnom iznosu od =170.000,00 kuna kako slijedi:

Red.
broj

Naziv udruge

Iznos sufinanciranja
za 2020. god.

Udruga „HUMAC“ Vrisnik

1. - program obnove etno-eko sela Humac
2. Kulturno umjetničko društvo „JELSA“

3.

= 8.000,00kn
= 80.000,00kn

- redovna djelatnost – 40.000,00 kn
- sudjelovanje na državnim i međunarodnim smotrama – 27.500,00 kn
- nabava nošnji – 17.500,00 kn
Udruga „JELŠONSKI KANTADURI“
- redovna djelatnost i snimanje cd-a „za križen“

= 4.000,00kn

Udruga „TRIM - VRBOSKA“

4. - redovita aktivnost i promocije HOP-a
5. Udruga“ODRŽIVI OTOK“

= 5.000,00kn
= 10.000,00kn

- časopis za kritičko promišljanje života na otoku

6. Udruga „LANTINA“

= 12.000,00kn

- dani Sv. Petra Vrboska
DPKB Vrboska

7. - mostić na studencu
8.
9.
10.
11.

= 3.000,00kn

Udruga „PRIJATELJI OTOKA ŠĆEDRO“
- istraživanje kulturnih dobara na otoku Šćedro
Udruga Dalmatica viva
- dramske aktivnosti u Jelsi
Dalmatinska klapa „KAŠTILAC“
- redovna djelatnost
Udruga „KARNEVOL“ Jelsa
- org. kulturno zabavnih događaja na području Općine Jelsa za 2020. godinu

= 15.000,00kn
= 14.000,00kn
= 5.000,00kn
= 14.000,00kn

NAČELNIK
Nikša Peronja, dipl.iur, v.r.

