
Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 32. Statuta 
Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko 
vijeće Općine Punat na 20. sjednici održanoj 18. prosinca 2015. godine donosi 
 

 
 Program javnih potreba razvoja civilnog društva 

na području Općine Punat u 2016. godini 
 

 
Članak 1. 

 
Programom javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2016. godini 

(u daljnjem tekstu:Program) nastavlja se suradnja s organizacijama civilnog društva, kako s udrugama 
sa područja Općine Punat, tako i s udrugama sa područja Primorsko-goranske županije. Programom se 
potiču nove i djelotvorne strategije, načini, postupci jačanja demokratskog ustroja društva te se 
podupire  i suradnja udruga istih i različitih područja djelovanjem na zajedničkim aktivnostima, 
povezivanjem i razmjenom iskustva. 

Članak 2. 
 
Općina Punat će u 2016. godini sufinancirati razvoj civilnog društva kako slijedi: 
 

1. Programska djelatnost udruga i ostalih korisnika: 
 
Na temelju  Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), sukladno dostavljenim 
prijedlozima programa, njihovoj kvaliteti i značaju za Općinu Punat, te rezultatima 
dosadašnjeg rada, Općina Punat sukladno će proračunskim mogućnostima sufinancirati 
djelatnost udruga u cilju što boljeg  i kvalitetnijeg načina života. 
 

1. Programi-razvoj civilnog društva 114.000,00 
2. Donacije civilno društvo-razne 20.000,00 
3. Gorska služba spašavanja(GSS) 5.000,00 
4. Tekuće donacije vjerskim 

zajednicama 
10.000,00 

5. Kapitalne pomoći vjerskim 
zajednicama 

50.000,00 

Ukupno: 199.000,00 
 

 Članak 3. 
 

 Financijska sredstva za ostvarenje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u 
Proračunu Općine Punat za 2016. godinu. 

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1.ovog članka izvršava Jedinstveni upravni odjel  
Općine Punat i prati njihovo namjensko korištenje na osnovu pravovaljane dokumentacije koju su 
korisnici programa dužni dostaviti Općini Punat. 
 

Članak 4. 
 

Prenamjena sredstava utvrđena člankom 2. ovog Programa može biti odobrena od strane 
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat temeljem pisanog zahtjeva korisnika. 
 O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za pojedine programe, korisnik podnosi 
izvješće Jedinstvenom upravnom odjelu jednom godišnje, a po potrebi i češće. 
 
 



 
                                                                      Članak 5. 
 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko - goranske županije“, a stupa 
na snagu 1. siječnja 2016. godine. 
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