Temeljem članka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97 i 107/07),
članka 141. i 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 i
86/09), članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i
38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), članka 74. i 76.
Zakona o športu (NN 71/06 i 150/08 , članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01,
59/01, NN 82/01, NN 103/03, NN 44/06, NN 79/07 ). članka 23. Zakona o udrugama (NN
88/01 i 11/02) i članka 32. Zakona o proračunu (NN 87/08) Općina Tisno, Upravni odjel za
financije i javne prihode objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Tisno za 2014. godinu
A.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima Općine Tisno za 2014. godinu su javne potrebe u
predškolskom odgoju, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine
Tisno su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Tisno, 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 društvenim
djelatnostima i za osiguravanje sredstava, te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2013.
godinu, Općina Tisno će u Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.
godinu uvrstiti:
I. U PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJA
1. sufinanciranje standarda predškolskog odgoja,
2. program kapitalnih ulaganja – izgradnja, adaptacija i opremanje objekata predškolskih
ustanova kojima je osnivač Općina Tisno.
II. U PODRUČJU ŠKOLSTVA
1. programe unapređivanja osnovnoškolskog obrazovanja.
III. U PODRUČJU KULTURE
A. programe ustanova, udruga i ostalih korisnika u kulturi u sljedećim kulturnim
djelatnostima:
1. muzejska i galerijska djelatnost (izložbe),
2. scenska djelatnost,
3. glazbena i plesna djelatnost,

4. likovna djelatnost,
5. književna, knjižnična i nakladnička djelatnost,
6. poticanje tradicijske kulture i kulturno-umjetničkog amaterizma,
7. urbana kultura i kultura mladih,
8. podizanje kulture življenja,
9. zaštita i očuvanje kulturne baštine,
10. međuopćinska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja,
11. manifestacije i ostale aktivnosti svih korisnika koje pridonose razvitku i promicanju
kulturnog života,
B. program kapitalnih ulaganja - investicijsko održavanje, adaptacija, prijeko potrebni zahvati
i opremanje objekata kulture na području Općine Tisno.
IV. U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE
1. programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih,
tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
2. organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi i sl.),
3. ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture,
V. U PODRUČJU ŠPORTA
1. programe športskih udruga, športskih zajednica, saveza i drugih korisnika u športu, u
pravilu za mlađe kategorije (djecu i mladež),
2. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
3. natjecanja, športske manifestacije i ostale aktivnosti za poticanje i promicanje športa od
posebnog interesa za Općinu Tisno,
4. program kapitalnih ulaganja – izgradnja, održavanje i korištenje športskih objekata
značajnih za Općinu Tisno.
VI. U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI
1. pomoć korisnicima socijalne zaštite:
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
- jednokratna pomoć za specifične potrebe korisnika,
- dobrovoljni rad i drugi oblici dobročinstava,
2. pomoć osobama s posebnim potrebama,
3. zaštita i skrb o starijim osobama,
4. pomoć braniteljima, obiteljima poginulih i nestalih,
5. ostale pomoći obiteljima i kućanstvima,

B.
Prijedlog programa mora sadržavati:
1. opis programa,
2. financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o
ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz proračuna
Općine Tisno, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora.
Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji trebaju za svaki program obvezno dostaviti podatke
na posebnoj prijavnici koju mogu dobiti u Upravnom odjelu za financije i javne prihode ili na
službenoj web stranici Općine Tisno www.tisno.hr
Programe javnih potreba Općine Tisno donosi Općinsko Vijeće Općine Tisno.
C.
Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva potrebno je poslati na
adresu:
Općina Tisno
Upravni odjel za financije i javne prihode
Uska ulica 1
22240 TISNO
Prijedlozi se mogu slati od dana objave Poziva do zaključno 20. listopada 2013. godine
D.
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku neće biti
razmatrani ni uvršteni u Programe javnih potreba i Proračun Općine Tisno za 2014. godinu.
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