Na temelju odredbi. Zakona o sportu (“Narodne novine”, 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 28. Statuta Općine Milna (“Službeni glasnik
Općine Milna”, broj 6/10 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Milna na 8.
sjednici održanoj 20. prosinca 2013.godine donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI
OPĆINE MILNA ZA 2014. GODINU

Članak 1.
Ovim programom utvrñuju se javne potrebe u sportu i rekreaciji od lokalnog
i šireg značenja u visini sredstva koja se u 2014.g. osiguravaju u Proračunu
Općine Milna za njihovo ostvarenje.

Članak 2.

Javne potrebe sporta za područje Općine Milna za koje se sredstva
planiraju iz Proračuna Općine jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je
odreñeno da su:
− poticanje i promicanje sporta djece i mladeži,
− provoñenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
− sportsko rekreacijske aktivnosti grañana kao i drugih sportskih aktivnosti koje
su u funkciji unapreñenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti
pučanstva,
− stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu,
− sufinanciranje udruga grañana
Članak 3.

Za realizaciju
programa rada i djelovanje sportskih klubova
osiguravaju se u Proračunu općine Milna za 2014.g. sredstva u iznosu od
75.000,00 kuna, kako slijedi:

1.

Udruga balunjera „Crvana“
- financiranje troškova kotizacije (11.000,00)
- ostali troškovi (9.000,00)

20.000,00 kn

2.

Financijska potpora KŠRM «Mrduja»
- nabava kontejnera i postavljanje nadstrešnice

15.000,00 kn

3.
4.
5.

Financijska potpora PSD «Vrila»
- Ureñenje prostorije
Sufinanciranje sportskih aktivnosti (natjecanja,
nagrade)
Ostale aktivnosti

10.000,00 kn
25.000,00 kn
5.000,00 kn

Članak 4.
Novčana sredstva iz članka 3. ovog Programa doznačuju se korisnicima
sukladno mogućnostima proračuna i dinamici realizacije javnih potreba u sportu.

Članak 5.
Proračunski korisnici iz članka 2. ovog Programa, svaki u okviru svog
djelokruga, dužni su do kraja veljače 2015.g. dostaviti izvješće o ostvarenju javnih
potreba u sportu za 2014.g., a u studenom 2014.g. plan potreba za 2015.g., a po
formalnom pozivu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama
Općine Milna”, a primjenjivati će se od 1. siječnja 2014.godine.
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