
Na temelju odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (.Narodne novine broj 73/97., 27/01, 53/01, 82/01 i 
103/03) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01) 
Općinsko vijeće općine Bukovlje na 4.sjednici održanoj  16. prosinca 2013.g. donijelo je 

 
P R O G R A M 

javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Bukovlje u 2014.godini  
 
I. 

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Bukovlje u 2014.godini (u 
daljnjem tekstu: Program), osigurava se zaštita i pomaganje osoba, koje su ugrožene, nemoćne ili 
druge osobe, koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljti svoje potrebe, zbog nepovoljnih 
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.  

Cilj Programa je podizanje općeg životnog standarda građana i njihovih obitelji, osiguravanje 
potrebnih sredstava za život i pružanje usluga pojedincima, koji se uslijed društvenih ili prirodnih uzroka 
nalaze u posebnom stanju potrebe za društvenom pomoći. 

II. 
Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi osigurati će se u Proračunu Općine Bukovlje u 

2014.godini u iznosu od 380.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi: 
 

1. sufinanciranje troškova prijevoza učenika, studenata i umirovljenika -200.000,00 kuna 
2. pomoć oprema za novorođenče  - 40.000,00 kuna. 
3. sufinanciranje školske kuhinje   - 40.000,00 kuna, 
4. pomoć troškovi sahrane  - 30.000,00 kuna. 
5. pomoć troškovi studiranja  - 35.000,00 kuna. 
6. za pripomoć i potpore u prevladavanju svakodnevnih teškoća za pomoć 

socijalno ugroženim obiteljima 
 
 - 15.000,00 kuna. 

7. potpore za Crveni križ   - 15.000,00 kuna. 
8. potpore za Udruga slijepih Brodsko-posavske županije   -   1.000,00 kuna. 
9. Za ostale javne potrebe Programa  -   4.000,00 kuna 

 
III. 

Sredstva iz točke II. doznačivat će se na temelju zaključka Općinskog načelnika, a temeljem zamolbi 
pojedinca ili udruge,sukladno financijskim mogućnostima proračuna. 

 
IV. 

Za osobe koje ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a što podrazumjeva 
podmirenje troškova stanovanja (stanarine, vode, električne energije, odvoza smeća, komunalne 
naknade, ogrjeva i drugih troškova), pomoći iz ove točke socijalnog programa podmiruju se plaćanjem 
pojedinačnih računa osobama koje ostvaruju pravo na podmirenje troškova stanovanja. 

Osobe iz stavka 1. ove točke oslobađaju se plaćanja komunalne naknade najviše do iznosa koji 
je utvrđen Zakonom o socijalnoj skrbi. 

 
V. 

Osobe koje su radno sposobne, a primit će bilo koji oblik pomoći temeljem ovog Programa 
obvezne su za primljenu pomoć odraditi određeni posao, a za koji će ih obvezati Općinski načelnik 
svojim zaključkom. 

VI. 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja,a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.g. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BUKOVLJE 

Klasa:400-01/13-01/50 
Urbroj:2178/25-02-13-1 
Bukovlje, 16. prosinca 2013. g. 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Danijel Kovačević, inž.građ. 

 



 
Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90. i 27/93.) 
i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 11/02) Općinsko 
vijeće Općine Bukovlje na  4.sjednici održanoj  16. prosinca 2013.g. donijelo je 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u kulturi u 2014.godini na području Općine Bukovlje 

 
I. 

Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Bukovlje u 2014.godini (u daljnjem tekstu: 
Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Bukovlje 
u 2014.godini. 
 

II. 
Javne potrebe u kulturi na području Općine Bukovlje ostvarivat će se: 

-djelovanjem udruga u kulturi,te pomaganjem i poticanjem umjetničkog i kulturnog stvaranja, 
-investicijskim odražvanjem i adaptacijom objekata kulture,sakralnih objekata i spomenika 

kulture, 
-akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, 
- snimanjem i izdavanjem materijala s ciljem očuvanja kulturne baštine. 
 

III. 
Na području Općine Bukovlje djeluju: 

- Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-VRANOVCI"  
- PŠ Vranovci - Osnovna škola Bogoslav Šulek.  
- Društvo Naša djeca, Bukovlje.  
 

IV. 
Za javne potrebe iz točke II.ovog Programa, uključujući i sakralne objekte i spomenike kulture u 
Proračunu Općine Bukovlje u 2014.godini osigurat će se sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna. 

 

V. 
Sredstva iz točke IV.ovog Programa raspoređuju se: 
1. Kulturno-umjetničko društvo "BUKOVLJE-VRANOVCI" -15.000,00 kuna 
2. PŠ Vranovci - Osnovna  škola Bogoslav Šulek -  2.000,00 kuna 
3. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa -  3.000,00 kuna 

 
VI. 

Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena ovim Programom, uplaćivat 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. 

 

VII. 
U izvršenju ovog Programa,korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva dužni su 
podnijeti Općinskom načelniku Općine Bukovlje godišnje izvješće najkasnije do 15. veljače 2015.godine. 

 
VIII. 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BUKOVLJE 

Klasa: 400-01/13-01/51 
 Urbroj:2178/25-02-13-1 
Bukovlje,  16. prosinca 2013.g.  
 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

 
Danijel Kovačević, inž.građ.  



 

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o sportu (Narodne novine broj 111/97.) i članka 25.  
Statuta Općine Bukovlje (.Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 11/01.) Općinsko vijeće 
Općine Bukovlje na  4.. sjednici održanoj  16. prosinca 2013.g. donijelo je: 
 

P R O G R A M 
javnih potreba u sportu u 2014.godini na području Općine Bukovlje 

 
I 

Programom javnih potreba u sportu na području Općine Bukovlje u 2014.godini (u daljnjem tekstu: 
Program) određuju se aktivnosti,poslovi i djelatnosti u sportu koji su od lokalnog značenja, te će se 
sredstva za njihovo financiranje osigurati iz  Proračuna Općine Bukovlje u 2014.godini. 

II 
Javne potrebe u sportu na području Općine Bukovlje ostvarivat će se: 

- poticanjem i promicanjem športa, 
- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, 
- djelovanjem sportskih udruga,treningom, organiziranjem i provođenjem natjecanja,općom i   
   posebnom  zdravstvenom zaštitom sportaša, 
- sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, 
- stručnim radom u sportu. 

III 
Javne potrebe u sportu osiguravati će se putem aktivnosti,koje će organizirati i provoditi sportske 
udruge na području Općine Bukovlje,a to su: 

1. Nogometni klub ‘Slavonac’, Bukovlje , 
2. Nogometni klub ‘Bratstvo’, Vranovci 
3. Kuglački klub ‘Slavonac’, Bukovlje, 
4. Veterani Nogometni klub ‘Slavonac’, Bukovlje ,” 
5. Nogometna akademija Općine Bukovlje 

IV 
Za javne potrebe u sportu na području Općine Bukovlje u 2014.godini,a imajući u vidu pojedinačne 
programe rada i druge izdatke Proračuna,u Proračunu Općine Bukovlje osigurat će se sredstva u iznosu 
od 90.000,00 kuna koja se raspoređuju: 
 
1. Nogometni klub Slavonac, Bukovlje -  30.000,00 kuna 
2. Nogometni klub Bratstvo, Vranovci -  22.000,00 kuna 
3. Kuglački klub Slavonac, Bukovlje -  15.000,00 kuna 
4. Nogometna akademija Općine Bukovlje  -  10.000,00 kuna 
5. Veterani Nogometni klub Slavonac, Bukovlje -    5.000,00 kuna 
6. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa -    8.000,00 kuna 

 
V 

Sredstva za javne potrebe u sportu 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 2015.godine. 

VII 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BUKOVLJE 

Klasa: 400-01/13-01/52 
 Urbroj:2178/25-02-13-1 
Bukovlje,  16. prosinca 2013.g 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Danijel Kovačević, inž.građ. 



 

 Na temelju članka 25. Statuta općine Bukovlje (¨Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
¨br.11/01), Općinsko vijeće općine Bukovlje na  4. sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donijelo 
je  

PROGRAM 
javnih potreba Općine Bukovlje u akciji »Gradovi i  

općine - prijatelji djece« za 2014. godinu 
 
 

Članak 1. 
Programom javnih potreba Općine Bukovlje u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2014. godinu 
utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti Općine Bukovlje u ostvarivanju akcije »Gradovi i općine - prijatelji 
djece«. 

Članak 2. 
Za ostvarenje Programa osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 12.000,00 kn za sljedeće 
namjene: 
 
a) Sufinanciranje udruga koje ostvaruju program rada s učenicima, odnosno školom, te društvene brige 
o djeci predškolske dobi 
 
- Društvo Naša djeca, Bukovlje - Dječja igraonica - 8.000,00 kuna 

 
b) Sufinanciranje manifestacija značajnih za Općinu Bukovlje – udruge nositelji aktivnosti 
 
- Dječji maskenbal u Općini Bukovlje - 1.000,00 kuna 
- Međunarodnog dana obitelji u Općini Bukovlje - 1.000,00 kuna 
- Dječji tjedan u Općini Bukovlje - 1.000,00 kuna 
- blagdan Sv. Nikole u Općini Bukovlje - 1.000,00 kuna 

 
Članak 3. 

Navedene aktivnosti od općeg su značenja za Općinu Bukovlje i za svu djecu predškolske i 
osnovnoškolske dobi pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine 
Bukovlje za 2014. godinu. 
 

Članak 4. 
Pored sredstava navedenih u članku 2. ovog Programa, Općina Bukovlje provedbu akcije »Gradovi i 
općine - prijatelji djece« ostvaruje i kroz programe javnih potreba u području, sportu, kulturi, te socijalnoj 
skrbi. 
 

Članak 5. 
Jedinstveni upravni odjel Općine Bukovlje vrši raspored sredstava, prati njihovo namjensko korištenje i 
podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom načelniku. 
 

Članak 6. 
Ovaj Program stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine. 
 
Klasa: 400-01/13-01/53 
Ur. broj: 2178/25-02-13-01 
Bukovlje,  16. prosinca  2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
 
 

 Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Danijel Kovačević, inž.građ. 
 



Na temelju članka i članka 25. Statuta Općine Bukovlje (.Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
broj 11/01.) Općinsko vijeće Općine Bukovlje na 4.sjednici održanoj 16. prosinca 2013.g. donijelo je  

P R O G R A M 
javnih potreba u području društvenih djelatnosti u 2014.godini na području Općine 

 
I. 

Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima za udruge građana na području Općine Bukovlje u 
2014.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 2014.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 
2014.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. Lovačko društvo ‘’Dolca’’ Vranovci -  5.000,00 kuna 
2. Udruga vinogradara i vinara - Igrač, Bukovlje -  5.000,00 kuna 
3. Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Bukovlje-Vranovci, -  5.000,00 kuna 
4. Udruga umirovljenika u Općini Bukovlje -  5.000,00 kuna 
5. Klub izviđačkih pasa Bukovlje, Korduševci -  5.000,00 kuna 
6. Humanitarna udruga Suncokret, Bukovlje -  4.000,00 kuna 
7. Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata -  3.000,00 kuna 
8. Udruga Prvi hrvatski redarstvenik -  3.000,00 kuna 
9. Ekološka udruga Vinkovac Bukovlje -  1.000,00 kuna 

10. Udruga uzgajatelja malih životinja Slavonski gaćan -  1.000,00 kuna 
11. Za ostale javne potrebe iz točke II.ovog Programa -  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 2015.godine. 

 
VII. 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE BUKOVLJE 

Klasa: 400-01/13-01/54 
 Urbroj:2178/25-02-13-1 
Bukovlje, 16. prosinca 2013.g 
 Predsjednik Općinskog vijeća 

Danijel Kovačević, inž.građ. 
 


