Na temelju članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14,70/17
98/19), članka 10. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave
(„Narodne novine“ br.127/17)i članka 31. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“
Ličko-senjske županije, br. 7/13,5/18), Općinsko vijeće Općine Perušić na sjednici održanoj
dana 16.12.2019.godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba udruga građana
Općine Perušić za 2020. godinu
Članak 1.
Programom javnih potreba udruga građana za 2020.godinu utvrđuju se javne potrebe koje
obuhvaćaju djelatnosti, programe i aktivnosti od interesa za Općinu Perušić, s ciljem poticanja
građana na aktivno sudjelovanje i uključivanje u razvoj lokalne zajednice kao i redovito
djelovanje Udruga na području Općine Perušić.
U području udruga građana Općina Perušić osigurat će sredstva za :
– redovitu djelatnost udruga, zaštitu i promicanje ljudskih prava, potpore djece i mladih,
obrazovanja, područja demokratizacije i razvoja društva;
- poticanje i promicanje rekreativnog športa, posebice onog dijela koji će pridonijeti
promidžbi Općine unapređenje kvalitete življenja – zaštite i očuvanja zdravlja, zaštitne
prevencije i zaštite okoliša;
-poticanje međusobnog udruživanja,povezivanja i suradnje radi rješavanja općih interesa;
- jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
- razvijanje volonterizma.
Članak 2.
Za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa, Općina Perušić će osigurati
sredstva u svom proračunu i to za:
- DRUŠTVO SLIJEPIH I SLABOVIDNIH
- VJERSKE ZAJEDNICE
- UDRUGAMA GRAĐANA I POLITIČKIM STRANKAMA
- CIVILNA ZAŠTITA
- GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
- DVD PERUŠIĆ
- CRVENI KRIŽ
- LD „KLISA“ PERUŠIĆ
- LD“ ORAO KOSINJ“
-UDRUGA „ JE MI MLADI“

15.000,00kn
20.000,00 kn
45.000,00 kn
15.000,00 kn
15.000,00 kn
300.000,00 kn
25.000,00kn
5.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn

-

Članak 3.
Sredstva iz proračuna Općine Perušić koriste se za realizaciju navedenih Programa, a udruge
su odgovorne za namjensku realizaciju sredstava.
U primjeni ove odluke Udruge korisnici sredstava moraju svoje poslovanje i rad uskladiti sa
zakonom o udrugama te ostalim propisima koji reguliraju ovo područje djelatnosti.
Udruge ne mogu bez prethodne suglasnosti Općine Perušić prenamijeniti navedene iznose.
Članak 4.
Svaka Udruga čiji se projekti/programi sufinanciraju iz Programa javnih potreba udruga
građana Općine Perušić, o svom radu i realizaciji sredstava utvrđenih Programom javnih
potreba podnose financijski i narativno izvješće o svakom pojedinom sufinanciranom
programu i projektu.
Članak 5.
Ovaj program stupa na snagu danom objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske
županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
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