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PRIJEDLOG IZMJENA
PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA
PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU
Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine
donijela Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/11.), a na sjednici održanoj 12. lipnja 2012. godine
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječkobaranjske županije za 2012. godinu ("Županijski glasnik" broj 6/12.). Ovim su Programom utvrđene
javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati Županija u 2012. godini, ukupno
potrebna sredstva koja će se planirati u Proračunu, te korisnici i način rasporeda sredstava.
Programom su obuhvaćene djelatnosti, odnosno programi koji se financiraju u okviru
decentraliziranih funkcija, a minimalni financijski standardi se određuju Odlukom Vlade Republike
Hrvatske te programi i projekti koji se financiraju iz izvornih sredstava Proračuna Županije.
Ukupna vrijednost Programa, nakon Izmjena i dopuna iz lipnja 2012. godine, utvrđena je u
iznosu od 35.091.745,00 kuna, od toga 29.466.745,00 kuna predviđeno je za provedbu programa i
projekata koji se financiraju iz sredstava osiguranih za decentralizirane funkcije, a 5.625.000,00 kuna
predviđeno je da će se planirati za programe i projekte iz izvornih sredstava Proračuna Županije.
Zbog programa i projekata koji su završeni, a nisu utrošena sva planirana sredstva u 2012.
godini, predlažu se izmjene Programa u dijelu koji se financira iz izvornih sredstava Proračuna
Županije i to kako slijedi :
-

planirani iznos za "Program financiranje udruga građana" iznosi 97.000,00 kuna,
planirani iznos za "Program jednokratnih pomoći umirovljenicima" iznosi 921.830,04 kuna,
planirani iznos za "Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek" iznosi
645.000,00 kuna,
planirani iznos za "Potprogram jednokratnih pomoći socijalno ugroženih građana" iznosi
850.000,00 kuna,
planirani iznos za "Potprogram sudjelovanje u projektu Dobri ljudi djeci Hrvatske" iznosi
23.729,65 kuna,
planirani iznos za "Program mjere pronatalitetne politike" iznosi 1.425.000,00 kuna.

Dakle, ukupna vrijednost Programa smanjila bi se s 35.091.745,00 kuna na 34.754.304,69
kuna, odnosno za 337.440,31 kune manje.
Napominje se da je Župan 14. studenoga 2012. godine donio Rješenje o izmjeni namjene i
visini sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2012. godinu radi osiguranja potrebnog
iznosa za nabavku opreme u novo dograđenim objektima Doma zdravlja Osijek - Zdravstvena stanica
Donji Grad, Zavoda za javno zdravstvo (Osijek, Drinska 8) i Opće županijske bolnice Našice (prostor
ginekologije i pedijatrije).
Slijedom rečenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena
Programa koje u prijedlogu glase:
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Temeljem članka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ___ sjednici _______________ 2012. godine

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu

I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu ("Županijski glasnik" broj 14/11. i 6/12.) u točki II. stavak 1. brojka
"35.091.745,00" zamjenjuje se brojkom "34.754.304,69", a u stavku 2. podstavak 2. brojka
"5.625.000,00" zamjenjuje se brojkom "5.287.559,69".
II.
U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:
-

"Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način:
200.000,00 kuna za tekuće troškove pučke kuhinje,
97.000,00 kuna civilnim udrugama za programe iz područja socijalne skrbi,
170.000,00 kuna za programe/projekte braniteljskih udruga,
100.000,00 kuna za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalne
skrbi, različitih skupova - kongresa, konferencija i slično,
50.000,00 kuna za financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga,
50.000,00 kuna umirovljeničkim udrugama za skrb o umirovljenicima,
921.830,04 kuna za isplatu jednokratnih pomoći umirovljenicima s mirovinama 1.100,00 kuna
i nižima,
30.000,00 kuna za projekte koji doprinose boljoj kvaliteti života starijih osoba,
30.000,00 kuna za program Inkluzija - radna okupacija štićenika,
645.000,00 kuna Županijskoj organizaciji Hrvatskog Crvenog križa,
645.000,00 kuna Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek,
850.000,00 kuna za jednokratne potpore socijalno ugroženim građanima,
50.000,00 kuna za sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u prirodi" Udruzi "Moje dijete",
23.729,65 kuna za sudjelovanje u projektu "Dobri ljudi djeci Hrvatske",
1.425.000,00 kuna za jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s prebivalištem na
području Županije".
III.
U točki IV. Programa stavak 12. mijenja se i glasi:
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"Sredstva iz stavka 1. podstavak 11. osiguravaju se za rad Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Osijek (sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih troškova, te izmjene krovnih
prozora na objektu). Obveza proizlazi iz osnivačkih prava Županije nad Centrom."
IV.
Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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