
 
 
 
                                           

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DEŽANOVAC 
                          OPĆINSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 402-08/20-01/12 
URBROJ: 2111-03-01-20-1 
Dežanovac, 11. prosinca 2020.g. 
  
 Na temelju članka 32. stavka 1. i članka 33.stavka 1.Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 
74/14, 70/17 i 98/19) i  članka 31. Statuta Općine Dežanovac  ("Službeni glasnik Općine Dežanovac" br. 
1/18). a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Dežanovac na svojoj 22. sjednici 
održanoj 11. prosinca 2020. godine, donosi 
             

PROGRAM   
javnih potreba u području djelovanja udruga 
građana Općine Dežanovac za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

Programom javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Dežanovac za 2021. 
godinu utvrđuju se  javne potrebe koje obuhvaćaju djelatnosti, programe i aktivnosti od interesa za Općinu 
Dežanovac s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice. 

 
Članak 2. 

 Javne potrebe u području djelovanja udruga građana ostvarit će se kroz: 
 - nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota 
 - pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere 
 - obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području obrazovanja, zdravstva i 
 socijalne skrbi 
 - poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih interesa 
 - jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva 
 - razvoj volontiranja. 
 

Članak 3. 
 Tijekom 2021. godine u području djelovanja udruga građana planiraju se sljedeći programi i 
aktivnosti: 
 - rad s djecom i mladima 
 - promicanje obiteljskih vrednota 
 - rad s Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji 
 - očuvanje tradicije i običaja 
 - razvoj kapaciteta udrugama 
 - unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom 
 - rad sa starijim osobama 
 - promicanje zdravog načina života i zaštita zdravlja 
 - rad s osobama narušenog duševnog zdravlja 
 - socijalna skrb 
 - promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda 
 - zaštita okoliša i prirode 
 - zaštita potrošača 
 - zaštita i uzgoj životinja 



 - tradicionalne manifestacije 
 - afirmacija i unaprjeđenje volontiranja 
 - rad sa sudionicima drugog svjetskog rata i civilnim invalidima rata. 
 

    Članak 4.  
 Za javne potrebe u području djelovanja udruga građana osigurati će se u Proračunu Općine 
Dežanovac za 2021. godinu ukupna sredstva od 116.000,00 kn. 
 

Članak 5. 
 Realizacija ovog Programa ovisi o financijskom ostvarenju prihoda Općine Dežanovac. Ako se u 
Proračunu Općine Dežanovac neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva za javne potrebe u djelovanju 
udruga građana uplaćivat će se prema mogućnostima Proračuna. 
 

Članak 6. 
 Raspored sredstava za javne potrebe u području djelovanja udruga građana provest će se putem 
javnog natječaja, a sukladno sklopljenom ugovoru. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a  objavit će se u  "Službenom glasniku 
Općine Dežanovac" i na Internet stranicama Općine Dežanovac 
 
 

Predsjednik općinskog vijeća      
             Vlado Pihir
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