Poziv za predlaganje programa
srijeda, 11 rujan 2013 18:50
Na temelju članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (N. N. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05,
109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 1. i 9a
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (N.N. 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 76. Zakona o športu ( Nar. Nov. br. 71/06.
150/08 i 124/10, 124/11,86/12 i 94/13) Općina Kali , objavljuje:
POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
KULTURI, SPORTU
OPĆINE KALI ZA 2014. GODINU
I.
U javne potrebe u kulturi, sportu Općine Kali za 2014 godinu
uvrstiti će se programi po prijedlogu načelnika djelomično ili u
cijelosti:
a) KULTURA:
1.Djelatnost ustanova u kulturi i organizacija u kulturi kojima je
osnivač Općina Kali ,
2.otkupi knjiga za potrebe knjižnice,
3.program Turističke zajednice Općine Kali
4.programi glazbene kulture,
5.rekonstrukcija, sanacija ,investicijsko održavanje , adaptacije na
objektima kulture kojima je osnivač Općina Kali,
6.programi poticaja, razvitka i promicanja kulturno umjetničkog
amaterizma, te
unapređivanja, njegovanja i proučavanja povijesnih i sociokulturnih tradicija,
običaja narečja i folklora, te manifestacije koje na kulturnom i
turističkom
planu promiču Općinu,
7.ostali programi u kulturi i programi koji se dugoročno planiraju
i realiziraju.
b)ŠPORT
1.Poticanje i promicanje športa,
2.provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

turističkom
planu promiču Općinu,
7.ostali programi u kulturi i programi koji se dugoročno planiraju
i realiziraju.
b)ŠPORT
1.Poticanje i promicanje športa,
2.provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,
3.djelovanje športskih udruga,
4.športsko-rekreacijske aktivnosti građana
5.Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih
građevina značajnih za Općinu Kali,
6. organizacije sportskih priredbi
II.
Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke
osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture: ustanove
kojima je osnivač Općina Kali i ostale ustanove u kulturi, udruge,
umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.
Pravo prijave projekta i programa u sportu imaju pravne osobe i
fizičke osobe sa sjedištem/ prebivalištem u Općini Kali a koje
temeljem Zakona o športu(Nar. Nov. br.71/06) mogu obavljati
djelatnost sporta. Pravo sudjelovanja na natječaju za program
imaju isključivo sportske udruge:
- utemeljene sukladno Zakonu o športu(NN broj 71/06), Zakonu o
udrugama (NN 88/01 9 i registrirane pri Uredu za opću upravu
Zadarske Županije.
III.
Prijedlozi programa moraju biti prijavljeni na propisanim
prijavnicama (za svaki program posebna prijavnica), koje se mogu
preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kali, Trg
Marnjive 23, 23272 Kali
IV.
Prijedlozi programa moraju sadržavati slijedeće dokumente:
-ispunjenu prijavnicu po programskim aktivnostima
-presliku osobne iskaznice i životopis ukoliko se na program javlja
fizička osoba.
-Financijsko izvješće za 2012. godinu i šest mjeseci 2013. godine
izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih
organizacija (Narodne Novine br.10/08 i 7/09) 3. Obrazac
Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija),
-Rješenje o upisu u Registar udruga, neprofitne organizacije,
-Preslik rješenja o upisu promjena osoba ovlaštenih za
zastupanje udruge, ako je došlo do promjene osobe ovlaštene za
zastupanje Udruge,
-Dostaviti kopiju zapisnika s posljednje redovne godišnje

-Financijsko izvješće za 2012. godinu i šest mjeseci 2013. godine
izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih
organizacija (Narodne Novine br.10/08 i 7/09) 3. Obrazac
Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija),
-Rješenje o upisu u Registar udruga, neprofitne organizacije,
-Preslik rješenja o upisu promjena osoba ovlaštenih za
zastupanje udruge, ako je došlo do promjene osobe ovlaštene za
zastupanje Udruge,
-Dostaviti kopiju zapisnika s posljednje redovne godišnje
Skupštine kluba ili Udruge.
V.
Prijedlozi Programa pripremljeni u skladu s Pozivom dostavljaju se
na adresu: Općina Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali , s
napomenom: «Ponuda za provedbu programa javnih potreba u
kulturi (ili sportu Općine Kali za 2014 , zaključno s danom 10. 10.
2013. godine.
Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni u skladu s
Pozivom i prijedlozi koji se ne dostave u roku, ne će se razmatrati
ni uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi , športu Općine Kali
za 2014 godinu.
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