
 
 
Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi 
("Narodne novine", broj 83/22) i članka 21. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba 
Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 3/16), općinska 
načelnica Općine Rogoznica, raspisuje 
 

JAVNI POZIV  
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Rogoznica za 2023. godinu 

 
 

I. 
Svrha ovog javnog poziva je prikupljanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi na 
području općine Rogoznica  za 2023. godinu (jednogodišnji programi). Javne potrebe u 
kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za općinu 
Rogoznica koji se sufinanciraju iz Proračuna Općine Rogoznica. 
Pod javnim potrebama u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Općine Rogoznica 
podrazumijevaju se kulturni programi od interesa za Općinu Rogoznica s prioritetom razvoja 
kulturnih aktivnosti na području općine Rogoznica, podrška redovnoj djelatnosti udruga u 
kulturi, podrška fizičkim osobama u kulturi te očuvanja kulturne baštine. 
 

II. 
Pravo podnošenja prijedloga na javni poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju 
djelatnost iz područja kulture na području općine Rogoznica (ustanove u kulturi, udruge u 
kulturi, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i ostale pravne i fizičke osobe koje 
obavljaju djelatnost iz područja kulture). 
Ukoliko se prijavljuje udruga, prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti ista, ukoliko je,  
kako slijedi: 
 

- upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj 
zaključno s danom objave Javnog poziva, 

- upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje 
u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, 

- uskladila svoje statute s odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 
74/14, 70/17 i 98/19), 

- programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti što je 
razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,  

- uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i 
proračunu Općine Rogoznica, 

- uredno ispunjavala obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz 
proračuna Općine Rogoznica, 

- da se protiv udruge odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja 
programa ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen. 

Uvjet za prijavu je djelovanje i/ili provođenje aktivnosti na području općine Rogoznica, od 
interesa za lokalnu zajednicu. 
Prijavitelji u okviru ovog Javnog poziva mogu podnijeti najviše jednu prijavu za jedno 
programsko područje, sukladno registriranoj djelatnosti prijavitelja, na razdoblje provedbe u 
vremenu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine. 



  

 
 

III. 
 

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 2.650,00 EUR* / 19.966,43 kn. 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu 
je 300 EUR / 2.260,35 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 1.300,00 EUR / 
9.794,85 kuna. 

IV. 
 

Sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Općina 
Rogoznica sufinancirat će sljedeće programe od interesa za općinu Rogoznicu: 
 

1. kulturne djelatnosti: 
a) arhivska djelatnost 
b) muzejska djelatnost 
c) knjižnična djelatnost 
d) nakladnička i knjižarska djelatnost 
e) audiovizualna djelatnost 
 
2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo: 
a) dramska i plesna umjetnost 
b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost 
c) književnost 
d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura 
e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse 
f) digitalna umjetnost 
g) kulturno-umjetnički amaterizam 
 
3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom 
 
4. transverzalna područja: 
a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost 
b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi 
c) raznolikost kulturnih izričaja 
d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama 
e) digitalizacija u području kulture. 
 

V. 
 
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju: 
 

1. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to: 
Obrazac - Opći podaci o prijavitelju, 
Obrazac - Opis programa ili projekta, 
Obrazac - Proračun programa ili projekta, 
Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja. 
 

 



  

2. Dokaz o pravnoj osobnosti (preslika): izvadak iz registra trgovačkog suda, izvadak iz 
registra obrtnika, rješenje o upisu u registar udruga ili rješenje o upisu u registar 
umjetničkih organizacija za pravne osobe ili preslika važeće osobne iskaznice za fizičke 
osobe. 
 
3. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak 
protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja, 
 
4. Potvrda nadležne Porezne uprave, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva, 
iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih 
davanja. 
 
5. Korisnici sredstava u 2022. godini dužni su dostaviti izvješće o realizaciji programa i 
utrošenih sredstava u 2022. godini. 
 
- Obrasci financijskog izvještavanja po završetku programa ili projekta: 
     Obrazac - Opisno izvješće o provedenom programu ili projektu, 
     Obrazac - Financijsko izvješće provedenog programa ili projekta. 
 

VI. 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je najmanje 30 dana od dana objave, a 
završava 11.11.2022. godine. 
 

VII. 

Svi propisani obrasci se popunjavaju isključivo na računala te šalju u papirnatom i 
elektroničkom obliku. 
Obrasci u papirnatom obliku trebaju biti potpisani i ovjereni pečatom od strane ovlaštene 
osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa ili projekta. 
Dokumentacija u elektroničkom obliku se dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u 
prilogu dokumentacije u papirnatom obliku. 
 
 

VIII. 

 
Dokumentacija Javnog poziva se šalje preporučeno poštom ili dostavlja osobno (predaja u 
pisarnici Općine Rogoznica) na sljedeću adresu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. 
 

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju 
propisane uvjete Javnog poziva. 
Prijavitelji prijava čije su prijave nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na 
propisani način i u navedenom roku, neće se razmatrati. 

OPĆINA ROGOZNICA 
ULICA HRVATSKE MORNARICE  17 
22 203 ROGOZNICA 
s naznakom: "Javni poziv za predlaganje Programa javnih 
potreba u kulturi općine Rogoznica za 2023. godinu 
– NE OTVARATI” 
 



  

 
 

X. 
 

Općina Rogoznica će prijaviteljima koje su nezadovoljni odlukom o odobrenju potpore 
omogućiti pravo na prigovor. 
Prigovor se podnosi pročelniku upravnog tijela u pisanom obliku, u roku 8 radnih dana od 
dana javne objave rezultata Javnog poziva, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve 
činjenice, donosi općinska načelnica u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.  
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka Javnog poziva. 
 

XI. 
 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava se donosi u roku od 90 dana od dana donošenja 
proračuna Općine Rogoznica. 
S prijaviteljima programa i projekta, kojima su odobrena financijska sredstva Općine 
Rogoznica sklopit će Ugovor o dodjeli financijskih sredstava. 
 
 
*Konverzijski tečaj: 7,53450 
 
 
 
KLASA: 402-04/22-01/16                                                                    OPĆINSKA NAČELNICA  

URBROJ: 2182-12-02/22-1    Anita Živković, v.r.                           

Rogoznica, 30.09.2022.      

 
 


