REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BIBINJE
Jedinstveni upravni odjel
Klasa:023-05/12-01/320
Ur.br:2198/02-01-12-01
Bibinje, 26. rujna, 2012. godine
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“br(33/01,60/01-vjerodostojno
tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09), članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih
potreba u kulturi („Narodne novine“ br.47/90,27/93, 38/09), članka 76. Zakona o
športu („ Narodne novine“ br.71/06,150/08) te članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi
(«Narodne novine br. 57/11), Općina Bibinje objavljuje
POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, športu,
i socijalnoj skrbi Općine Bibinje za 2013. godinu
I
U javne potrebe u kulturi Općine Bibinje za 2013. godinu, Sukladno Zakonu o
financiranju javnih potreba u kulturi uvrstit će se:
A) KULTURA( kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za
Općinu Bibinje
• Programi ustanova, organizacija i udruga u kulturi koje obavljaju poslove od
interesa za Općinu Bibinje
• Programi u glazbeno-scenskoj,kazališno-scenskoj i plesnoj djelatnosti
• Izložbeni i ostali programi u likovnoj djelatnosti
• Programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali
programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
• Kulturno-animacijski programi u knjižarskoj djelatnosti
• Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara
• Znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture
• Programi njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog
amaterizma (glazbenog, folklornog) na području Općine Bibinje
• Programi u muzejskoj djelatnosti
B) ŠPORT
U javne potrebe u športu Općine Bibinje za 2013. godinu uvrstit će se u skladu sa
Zakonom i ocjenom dosadašnjeg rada i aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja
za Općinu Bibinje.
Programi koje predlažu športske udruge i društva, zajednice športskih udruga,
škole u ime športskih društava, te druge pravne i fizičke osobe u sustavu sporta, a
koji su u svezi s:
• Poticanjem i promicanjem športa
• Provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži
• Djelovanjem sportskih udruga i sportske zajednice
• Sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana

•
•
•

Sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom
i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša
Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u športu
Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih
za Općinu Bibinje

C) SOCIJALNA SKRB
Prijedlozi programa moraju obuhvaćati aktivnosti ustanova, udruga, organizacija
pojedinaca na području socijalnog rada:
• Programi i aktivnosti udruga roditelja poginulig branitelja
Domovinskog rata, hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata ,
različitih udruga proizišlih iz Domovinskog rata
• Aktivnosti usmjerene za pomoć starim i nemoćnim osobama,
hendikepiranim osobama,
• Programi i aktivnosti za djecu i mlade
II
Prijedlozi programa moraju sadržavati:
1.) osnovne podatke o predlagatelju programa, odnosno subjektu koji se natječe (
naziv, adresu, telefon, imena odgovornih osoba, e-mail , broj žiro računa)
2.) rješenje Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, Službe za opću upravu o
registraciji udruge prema Zakonu o udrugama ( za udruge)
3.) prikaz broja članova po kategorijama za klubove i udruge
4.) pregled aktivnosti, izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko ih je Općina
Bibinje dodjelila u 2012. god. , te prijedlog programa rada za 2013.
godinu s financijskim planom ( naznačiti iznos vlastitih sredstava, sredstava koje
bi trebala osigurati Općina , odnosno udio sredstava iz drugih izvora)
5.) prikaz ostalih potreba i aktivnosti relevantnih za djelovanje udruge ili
organizacije
III
Prijedlozi programa pripremljeni u skladu sa Pozivom dostavljaju se na adresu:
Općina Bibinje, Trg Tome Bulića 2, 23205 Bibinje , u roku od 30 dana od dana
objave Poziva u dnevnom tisku, oglasnoj ploči Općine Bibinje i web stranici
www.opcina-bibinje.hr., odnosno najkasnije do 26. listopada 2012. godine.
Nepotpuni prijedlozi, te prijedlozi koji pristignu izvan utvrđenog roka za dostavu
neće se uzimati u razmatranje.
OPĆINA BIBINJE

