
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

KLASA:    612-01/17-01/0006
URBROJ:  2134/01-1/1-18-129

Kaštel Sućurac, 23. veljače 2018.  

Na temelju članka 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 
27/93 i 38/09), članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela br. 09/09, 08/11, 
6/13, 8/13-ispr. 10/14 i 14/16), Proračuna Grada Kaštela za 2018. god.("Službeni glasnik Grada 
Kaštela br. 14/17) i Programa javnih potreba Grada Kaštela u kulturi za 2018. godinu ("Službeni 
glasnik Grada Kaštela br. 14/17), Gradonačelnik Grada Kaštela, dana 23. veljače 2018. godine 
donio je

ODLUKU

o planu raspodjele financijskih potpora za projekte i programe

 u kulturi grada Kaštela za 2018. godinu

 

Članak 1.

            Raspodjela financijskih sredstava utvrđena je sukladno usvojenom Programu javnih potreba 
Grada Kaštela u kulturi za 2018. godinu ("Službeni glasnik Grada Kaštela br. 14/17).

                                                                       Članak 2.

            Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove objavio je 18. prosinca 2017. godini
 Natječaj za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Kaštela za 2018. godinu. Rok za prijavu 
programa i projekata bio je do 18. siječnja 2018. godine. Prispjele programe i projekte u kulturi 
procjenjivali su Kulturno vijeće i Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Grada 
Kaštela.

Sukladno procijeni kvalitete prijavljenih programa i projekata, njihovom značenju i doprinosu 
kulturi grada Kaštela sufinanciranje programa i projekata u kulturi u 2018. godini odvijat će se kako
je navedeno u tablici u privitku, koja je sastavni dio ove odluke.

                                                                       Članak 3.

            Sa svakom udrugom kojoj su odobrena sredstva, zaključit će se ugovor o financijskoj 
potpori,  koji će regulirati međusobne odnose, prava i obveze kod realizacije dodijeljenih sredstava 
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(iznos potpore,dinamika trošenja, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika 
izvješćivanja o provođenju programa i potrošenim sredstvima, obveze udruge u slučaju 
nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

            Grad Kaštela kao davatelj financijske potpore provodit će kontrolu  potrošenih sredstava iz 
proračuna Grada.

Članak 4.

            Nakon provedenog programa ili projekta udruge su obvezne dostaviti izvješće o provedbi, 
koje se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o potrošenim sredstvima.         
Udruge koje su dobile sredstva iz proračuna Grada, obvezne su i javno objaviti godišnji financijski 
izvještaj na svojim mrežnim stranicama ili na drugi odgovarajući način obavijestiti širu javnost.

                                                                       Članak 5.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Kaštela.

Gradonačelnik

Denis Ivanović, dipl.ing.

Dostaviti:
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove
2. Gradonačelnik
3. Službeni glasnik Grada Kaštela
4. Arhiva    

Prilog:
1. Tablica Plana raspodjele financijskih potpora za programe i projekte u kulturi u 2018. godini
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