
Temeljem čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima    financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (Narodne novine br.
26/15), članka 49. Statuta Grada Gospića (,,Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 7/09, 5/10,
7/10, 1/12,  2/13, 3/13-p.t., 7/15)  i čl. 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića
(,,Službeni vjesnik Grada Gospića" broj 01/16,04/16), Grad Gospić objavljuje

Javni poziv za sufinanciranje programa,
projekata i manifestacija udruga u području

kulture

I

U Proračunu Grada Gospića za 2017. godinu osigurana su sredstva za  sufinanciranje
programa, projekata i manifestacija udruga.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu  Grada Gospića za
sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području kulture  u 2017. godini je
135.000,00 kuna.

Financijska potpora se definira po programskim područjima kako slijedi:

1. Poticanje kulturno umjetnički amaterizam

Sufinanciranje projekata i programa za očuvanje i unapređavanje kulturnog blaga i kulturne baštine
kroz njegovanje pjesama, plesova i običaja Like i ličkog kraja. Prenošenje folklorne baštine na mlađe
naraštaje kroz nastupe na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Razvijanje i poticanje kulturno
umjetničkog amaterizma. Poticanje i popularizacija glazbenog i glazbeno scenskog stvaralaštav,
njegovanje zbornog pjevanja.

2. Nakladnička djelatnost

Sufinanciranje tiskanja knjiga i časopisa.

3. Glazba i glazbeno scenska djelatnost

Sufinanciranje projekata i programa u svrhu promoviranja i unapređivanja klasične i umjetničke
glazbe kroz organizaciju glazbenih manifestacija i koncerata  u svrhu obogaćivanja kulturne ponude
Grada Gospića

4. Manifestacije i izložbe

Organiziranje likovnih manifestacija, izložbi, kolonija i edukacije članova o likovnim tehnikama i
stvarateljima i fotografiji kao jednoj od grana suvrenmene kulture i umjetnosti na području Grada
Gospića.

5. Promicanje tradicije Grada Gospića

Promicanje tradicionalnih i povijesnih vrednota Grada Gospića i njegove okolice.

6. Medijska kultura

Poticanje razvoja elektroničkih medija.

Javni poziv će, radi zadovoljenja uvjeta o provedbenim kapacitetima iz Uredbe Vlade



RH, provesti Grad Gospić putem Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu, Odsjeka za
društvene djelatnosti.

II

Pravo podnošenja prijave programa imaju udruge koje Statutima imaju definirano područja
djelovanja navedena u Pozivu.

U okviru  ovog  natječaja  neće  biti  financirane aktivnosti koje  nadležni Upravni  odjel Grada Gospića
ocijeni kao gospodarsku djelatnost  udruge.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni   poziv moraju biti  upisane u Registar udruga,
moraju posjedovati RNO broj, te moraju ispunjavati sve  druge uvjete propisane Javnim
pozivom, odnosno Uputama za prijavitelje.

III

Iznos sufinanciranja koji se može zatražiti i ugovoriti po  pojedinom programskom
području je od 4.000,00 - 60.000,00 kn,  a planira se okvirno sklopiti 12 ugovora o sufinanciranju.

IV

Prijave se podnose na posebnim obrascima:
1. Opisni obrazac programa ili projekta
2. Obrazac Proračuna

koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Grada Gospića (www.gospic.hr). Uz  navedene
obrasce potrebno je   priložiti i ostalu obaveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za
prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva.

V

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za potporu, Grad Gospić  će
sklopiti Ugovor.

VI

Procjenu prijavljenih programa provode:
a) Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta Poziva,
b) Povjerenstvo za ocjenu i procjenu kvalitete/vrijednosti prijava
c) Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu – u dijelu pregovaranja o iznosima potpore i

raspodjeli troškova

VII

Pisani prigovor se podnosi Povjerenstvu za prigovor, sukladno odredbama Pravilnika o
financiranju javnih potreba Grada Gospića.



VIII

Prijave koje ne udovoljavaju    gore navedenim uvjetima i uvjetima definiranima u
Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene   ili   pristignu izvan roka
neće se razmatrati.

IX

Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni
na web stranicama Grada  Gospića (www.gospic.hr) šalju preporučenom poštom zaključno sa
utorkom 07. veljače 2017. godine neovisno o vremenu predaje pošiljke, na slijedeću adresu:

GRAD GOSPIĆ
Gradski upravni odjel za

samoupravu i upravu
Budačka 55,
53000 Gospić

ili se neposredno predaju pisarnici Grada Gospića do  utorka, 07. veljače 2017. godine do 14. 00 sati,
uz obaveznu  napomenu: “ NE OTVARATI - Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata
i manifestacija udruga u području kulture“.

X

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita
na sljedeće adrese elektroničke pošte: marija.tomljenovic@gospic.hr, lidija@gospic.hr i
nikolina.jelaca@gospic.hr.

GRAD GOSPIĆ

G r a d o n a č e l n i k
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.
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