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Temeljem odredbi Zakona o proračunu (<<NN», broj 87/08), članka 1. i 9.a
Zakona o fmanciranju javnih potreba u kulturi (<<NN»broj 47/90, 27/93 i 38/09),
članka 74. i 76. Zakona o sportu (<<NN»broj 71106), članka 7. Zakona o socijalnoj
skrbi (<<NN»broj 73/97;27/01; 59/01; 82/01; 103/03; 44106; 79/07), članka 35. i 47.
Zakona o zaštiti okoliša (<<NN»broj 110107), članka 23. Zakona o udrugama (<<NN»
broj 88/01; 11102) i Odluke Općinskog načelnika Općine Milna od 4. listopada
2013.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Milna objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima

Općine Milna za 2014. godinu

I
Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Milna za 2014. godinu su

javne potrebe u kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, školskom i predškolskom odgoju i
ostalim društvenim djelatnostima.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz
proračuna Općine Milna su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od
interesa za Općinu Milna, a koje Općina programom utvrdi kao svoje javne potrebe,
kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

U skladu sa zakonom i kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u
diuštvenim djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih
programa za 2013. godinu, Općina Milna će u Program javnih potreba u društvenim
djelatnostima za 2014. godinu uvrstiti:

I. PROGRAME I PROJEKTE IZ PODRUČJA KULTURE

A. Redovnu djelatnost udruga u kulturi.
B. Programe udruga u kulturi, posebice:

1. djelovanjem udruga u kulturi, te pomaganjem i promicanjem
kulturnog i umjetničkog stvaranja,

2. akcijama i manifestacijama u kulturi koja će pridonijeti razvitku i
promicanju kulturnog života.
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C. Programe ulaganja u kulture:
1. programi zaštite zaštićenih kulturnih dobara,
2. programi glazbene djelatnosti i glazbeno scenske djelatnosti,
3. programi kazališne djelatnosti,
4. programi muzejsko-galerijske djelatnosti i likovne djelatnosti,
5. programi knjižnične i nakladničke djelatnosti,
6. programi koji promiču kulturu mladih.

II. PROGRAME I PROJEKTE IZ PODRUČJA SPORTA

A. Redovnu djelatnost udruga u sportu.
B. Programe udruga u sportu, posebice:

1. djelovanjem sportskih udruga, te pomaganjem i promicanjem
sportskih aktivnosti; sufmanciranjem rada i aktivnosti nadarenih sportaša,

2. sportske priredbe i akcije koje će pridonijeti razvitku i promicanju
sporta.

C. Program kapitalnih ulaganja - izgradnja, održavanje i korištenje
sportskih objekata značajnih za Općinu Milna.

III. PROGRAME I PROJEKTE IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

A. Redovnu djelatnost Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u
socijalnoj skrbi.

B. Programe Crvenog križa, udruga građana i ostalih korisnika u
socijalnoj skrbi, posebice:
1. pomoć osobama s potrebnim potrebama,
2. zaštita i skrb o starijim osobama,
3. ostale pomoći obiteljima i kućanstvima.

C. Projekti iprogrami od socijalnog i humanitarnog značaja.

IV. PROGRAME I PROJEKTE IZ PODRUČJA PREDŠKOLSKOG I
ŠKOLSKOG ODGOJA

A. Sufmanciranje standarda predškolskog odgoja te opremanja ili
adaptacije objekata dječjeg vrtića.

B. Potrebe opremanja ili adaptacije osnovne škole «Milna».

V. PROJEKTE I PROGRAME VJERSKIH ZAJEDNICA

A. Programi održavanja i zaštite sakralnih objekata.
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VI. PROGRAME I PROJEKTE IZ OSTALIH DRUŠTVENIH
DJELATNOSTI

A. Programi udruga, posebno:

1. programi udruga koje promiču zdravlje,
2. programi udruga koje skrbe o osobama starije životne dobi,
3. programi udruga osoba s invaliditetom,
4. programi udruga koje pridonose razvoju civilnog društva,
5. programi udruga koje pridonose zaštiti okoliša.

II
Prijedlog programa mora sadržavati:

1. OpISprograma,
2. fmancijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s

podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se
osiguravaju iz proračuna Općine Milna, vlastitih prihoda i drugih izvora.

Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju za program obvezno dostaviti
podatke na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Milna.

III
Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog pozrva

predlagači dostavljaju na adresu:

OPĆINA MILNA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

21405 Milna o. Brač

Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva do zaključno 22. listopada
2013. godine.

IV
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u

navedenom roku neće biti razmatrani ni uvršteni u Programe javnih potreba u
društvenim djelatnostima Općine Milna za 2014. godinu.
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