REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Općinski načelnik
KLASA: 402-04/22-02/3
URBROJ: 2181-26-22-16
Jelsa, 08. travnja 2022.g.
Na temelju članka 48. Statuta Općine Jelsa („Službeni glasnik Općine Jelsa“, br. 05/13 i 08/13), Načelnik Općine
Jelsa dana 08. travnja 2022. 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 će ukoliko ne bude u mogućnosti isplatiti ugovoreni iznos pozvati sve prijavitelje na razgovor
i zatražiti da pojedine programe prebace za 2023.g.
4. Prihvaća se prijedlog konačne liste odabranih projekata/programa povjerenstva za dodjelu sredstava u
ukupnom iznosu od =190.000,00 kuna kako slijedi:
Red.
broj
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.

Naziv udruge

Iznos sufinanciranja za
2022. god.

Kulturno umjetničko društvo „JELSA“
- redovna djelatnost – 35.000,00 kn
- sudjelovanje na državnim i međunarodnim smotrama – 20.000,00 kn
- nabava nošnji i novih instrumenata – 10.000,00 kn
Udruga „TRAMUNTANA“
- studijsko putovanje – 5.000,00 kn
- uredska oprema – 4.000,00 kn
- projekt „Zdrav duh u zdravom tijelu“ – 10.000,00 kn
- prvomajska proslava 2022. godine – 5.000,00 kn
- maketa jedrenjaka – 3.000,00 kn
Udruga „HUMAC“ Vrisnik
- program obnove etno-eko sela Humac
Udruga „TRIM - VRBOSKA“
- redovna djelatnost udruge
Udruga za promicanje kulture „Jelsa“
- promocija Radio Jelsa
Udruga „PRIJATELJI OTOKA ŠĆEDRO“
- istraživanje Ratine špilje na otoku Šćedro
Udruga „Zastražišće For World“
- Blogo Naše Riči
Dalmatinska klapa „Kaštilac – Vrboska“
- redovna djelatnost udruge
Udruga „POVRATAK KORIJENIMA“
- ruralna scena – Stope na kamenu
Udruga“ODRŽIVI OTOK“
- razglednice: ciklus izložbi 2022.g.
Udruga „KARNEVOL“ Jelsa
- org. kulturno zabavnih događaja na području Općine Jelsa za 2022.g.

= 65.000,00 kn

= 27.000,00 kn

= 15.000,00 kn
= 8.000,00 kn
= 20.000,00 kn
= 16.000,00 kn
= 10.000,00 kn
= 6.000,00 kn
= 8.000,00 kn
= 10.000,00 kn
= 5.000,00 kn

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

