Na temelju članka 25. Statuta Općine Bukovlje (.Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06,
05/07, 11/09 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na 9 .sjednici održanoj 22. prosinca 2014.g. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u području društvenih djelatnosti u 2015. godini na području Općine Bukovlje
I.
Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za udruge građana na području Općine Bukovlje u 2015.
godini (u daljnjem tekstu: Program) određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koji su od lokalnog značenja te
će se sredstva za njihovo financiranje osigurati iz Proračuna Općine Bukovlje u 2015.godini.
II.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima na području Općine Bukovlje ostvarivat će se:
- poticanjem i promicanjem zaštite prirode i okoliša,
- provođenjem edukacijskih programa i aktivnosti za građane
- organiziranjem manifestacija
- stručnim radom u razvoju civilnog društva.
III.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima za ostale civilne udruge osiguravati će se putem aktivnosti, koje će
organizirati i provoditi civilne udruge na području Općine Bukovlje,a to su:
1. Lovačko društvo ‘’Dolca’’ Vranovci
2. Udruga vinogradara i vinara - Igrač, Bukovlje
3. Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Bukovlje-Vranovci,
4. Udruga umirovljenika u Općini Bukovlje
5. Klub izviđačkih pasa Bukovlje, Korduševci
6. Humanitarna udruga Suncokret, Bukovlje
7. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata
8. Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
9. Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
10. Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski gaćan
IV.
Za javne potrebe u društvenim djelatnostima za civilne udruge na području Općine Bukovlje u 2015. godini,a
imajući u vidu pojedinačne programe rada i druge izdatke Proračuna u Proračunu Općine Bukovlje osigurat će se
sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna koja se raspoređuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lovačko društvo ‘’Dolca’’ Vranovci
Udruga vinogradara i vinara - Igrač, Bukovlje
Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Bukovlje-Vranovci,
Udruga umirovljenika u Općini Bukovlje
Klub izviđačkih pasa Bukovlje, Korduševci
Humanitarna udruga Suncokret, Bukovlje
Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata
Udruga Prvi hrvatski redarstvenik
Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje
Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski gaćan
Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa

5.000,00 kuna
5.000,00 kuna
5.000,00 kuna
5.000,00 kuna
5.000,00 kuna
4.000,00 kuna
3.000,00 kuna
3.000,00 kuna
1.000,00 kuna
1.000,00 kuna
3.000,00 kuna

V.
Sredstva za javne potrebe u društvenim djelatnostima za ostale civilne udruge utvrđena ovim Programom,
uplaćivati će se na žiro-račune korisnicima putem doznaka odnosno prema pojedinačnim zahtjevima. Ako se u
Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivati će se sukladno mjesečnom
ostvarivanju prihoda.
VI.
U izvršenju ovog Programa, korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su podnijeti
Općinskom načelniku Općine Bukovlje godišnje izvješće najkasnije do 15.veljače 2016.godine.
VII.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.
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