Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 157/13) i članka 40e.
Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09
i 8/13) i čl. 3. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Bukovlje za 2016.g. (Službeni vjesnik Brodskoposavske županije broj 23/15, 15/16 i 21/16) Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine
Bukovlje:
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa
aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva izdvajaju iz
proračuna Općine Bukovlje za 2016. godinu
I.
Program aktivnosti u programu javnih potreba i programu školstva za koje se sredstva
izdvajaju iz proračuna Općine Bukovlje za 2016. godinu (daljenjem tekstu: Program) usvojen je na 15.
sjednici Općinskog vijeća Općine Bukovlje održanoj 16. prosinca 2015.godine te je izmijenjen i
dopunjen na 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Bukovlje održanoj 10. kolovoza 2016.godine i 21.
prosinca 2016. godine na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Bukovlje.
II.
PROGRAM: JAVNE POTREBE
AKTIVNOST: socijalna skrb
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Bukovlje u 2016. godini
ostvaren je kako slijedi:
AKTIVNOST ILI UDRUGA
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna novcu – jednokratna financijska pomoć
Naknade građanima i kućanstvima iz proračunatrošak ukopa
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna jednokratne naknade studentima
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna –
pomoć za novorođenu djecu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
sufinanciranje prijevoza
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
pomoć i njega u kući
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
stanovanje
Naknada građanima i kućanstvima u naravi –
prehrana
Naknade građanima i kućanstvima u naravi –
ostale (suf.udžbenika, suf.vrtića)
Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

Plan

Ostvareno

23.000,00

20.500,00

27.000,00

16.529,60

25.000,00

21.200,00

35.000,00

21.000,00

195.000,00

195.000,00

20.000,00

11.626,95

10.000,00

8.732,22

25.000,00

7.842,50

200.000,00

145.812,08

30.000,00

5.642,30

10.000,00

10.000,00

Sufinanciranje HCK – GCK Slavonski Brod

Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi planirana su u Proračunu Općine Bukovlje u 2016.
godini u iznosu od 600.000,00 kuna, a ostvareno je 463.885,65 kuna.
AKTIVNOST: rekreacija, kultura, religija
1. Rekreacija
Zakonom o športu propisano je utvrđivanje javnih potreba u športu, a za njihovo ostvarenje
potrebno je osigurati financijska sredstva u Proračunu općine.
Korisnici proračunskih sredstava mogu biti udruge koje su registrirane po Zakonu o športu i Zakonu o
udrugama. Općina je obvezna pomagati rad športskih udruga vodeći računa o:
-

stvaranju uvjeta za rad športskih udruga, poticanje gradnje novih športskih objekata i dvorana
u cilju unaprjeđenja športa na području općine,
tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi djece i mladeži,
objedinjavanju rekreacijskih aktivnosti građana.

Udruge moraju voditi računa o racionalnoj potrošnji proračunskih sredstava. Sredstva javnih potreba u
sportu raspodjeljuju se korisnicima prema Pravilniku financiranju javnih potreba.
- planirana su financijska sredstva za rad sportskih udruga u ukupnom iznosu od 105.000,00 kn, a
ostvareno je 103.389,18 kn.
2. Kultura
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi određeno je financiranje kulture i kulturnih
djelatnosti. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu općine su kulturne
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za općinu, a proizlaze iz slijedećih kriterija:
-

djelatnosti udruga u kulturi te poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva na općinskoj
razini,
manifestacije u kulturi koje pridonose promicanju i razvitku kulturnog života,
poticanje autohtonog kulturnog stvaralaštva i njegove tradicije,
promicanje kulturno-umjetničkih aktivnosti u svrhu razvijanja međunarodne suradnje.

Financiranje javnih potreba u kulturi Općine Bukovlje proizlazi iz kriterija koji su utemeljeni na
slijedećim pretpostavkama:
−
−

utvrđene javne potrebe prema prioritetima financiranja: udruge u kulturi
elementi financiranja: materijalni i programski troškovi.

Program javnih potreba u kulturi osigurava sredstva za ostvarivanje programa koji će se financirati iz
Proračuna Općine Bukovlje prema Pravilniku o financiranju javnih potreba.
– nastupi KUD-ova i pjevačkih skupina, koncerti, putovanja i ostalo.
- planirana su financijska sredstva za rad udruga u kulturi u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn, a
ostvareno je 20.000,00 kn.
- planirana su financijska sredstva za ostale javne potrebe u ukupnom iznosu od 52.000,00 kn, a
ostvareno je 51.100,02 kn.

3. Religija
Sufinancirat će se rad vjerskih organizacija:
RKT Župa Podvinje
Filijala Bukovlje-Vranovci

10.000,00 kn

-planirana su financijska sredstva za religiju u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareno je 10.000,00 kn.
4. Političke stranke
Financirat će se rad svih parlamentarnih političkih stranaka prema broju članova u Općinskom vijeću.
- planirana su financijska sredstva za političke stranke u ukupnom iznosu od 16.000,00 kn, a ostvareno
je 15.840,00 kn.
PROGRAM: ŠKOLSTVO
AKTIVNOST: osnovno obrazovanje
Tekuće donacije osnovnoj školi:

5.000,00 kn

- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 kn, a ostvareno je 4.391,90 kn.
AKTIVNOST: predškolsko obrazovanje
Sufinanciranje održavanja programa predškole:

60.000,00 kn

- planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn, a ostvareno je 59.320,00 kn.
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