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Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine
donijela Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/13.), a na sjednici održanoj 20. svibnja 2014. godine
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječkobaranjske županije za 2014. godinu ("Županijski glasnik" broj 6/14.) kojim su utvrđene javne potrebe
u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati Županija u 2014. 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.
Smanjenje sredstava planira se na programu "jednokratna pomoć obiteljima novorođene
djece s područja Županije" jer u prvih šest mjeseci nije potrošeno niti polovina planiranih sredstava.
Županovim Rješenjem o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu od 25. srpnja 2014. godine sredstva na ovom programu su smanjena za 71.250,00
kuna i iznosila su 1.353.750,00 kuna.
Smanjenje sredstava planira se na programu "jednokratna pomoć umirovljenicima". S
obzirom na broj dodijeljenih jednokratnih pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa planirana
sredstva za tu namjenu nisu se u cijelosti utrošila. Županovim Rješenjem o izmjeni namjene i visine
sredstava u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu od 25. srpnja 2014 sredstva na
ovom programu su smanjena za 64.375,00 kuna i iznosila su 1.223.125,00 kuna. Nakon ove Izmjene
sredstva na ovom programu iznosit će 1.060.375,00 kuna.
Smanjenje sredstava planira se na programima "financiranje udruga" (za 62.000,00 kuna) i
"financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga" (za 30.000,00 kuna), jer su sredstva na tim
programima bila planirana za dodjelu po natječajima koji su završili, a prema Programu financiranja
udruga nisu utrošena sva sredstva.
Iz smanjenih sredstava po pojedinim programima predlažu se povećati sredstva za program
"Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" na 1.403.875,00 kuna jer je do sada već
utrošeno 1.059.050,00 kuna. Županovim Rješenjem o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu od 25. srpnja 2014. godine sredstva na ovom programu
su povećana za 226.375,00 kuna i iznosila su 1.203.875,00 kuna, a predlaže se i dodatno povećanje za
200.000,00 kuna.
Na programu "sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima"
povećavaju se sredstva za 10.000,00 kuna iz izvornih sredstva Proračuna Županije. Sredstva će se po
potrebi koristiti za troškove ogrjeva socijalno ugroženih građana koji se griju na drva, a temeljem
rješenja nadležnog Upravnog tijela Županije.
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Grad Osijek je donio Rješenje o otkazu Ugovora o financiranju usluga stalnog smještaja djece
i odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek s danom 31.
kolovoza 2014. godine. Navedenim Ugovorom Grad Osijek je do sada sufinancirao rad Skloništa za
žrtve obiteljskog nasilja u iznosu od 320.000,00 kuna za tekuću poslovnu godinu, odnosno 26.666,66
kuna mjesečno. Kako će Centru nedostajati iznos od 106.666,64 kune za tekuću poslovnu godinu i da
ne bi poslovali s gubitkom povećavaju se sredstva Centru za 80.000,00 kuna, a nedostatak ostalih
sredstava Centar će nastojati amortizirati dodatnom racionalizacijom poslovanja, odnosno
smanjenjem troškova.
Slijedom navedenog predlažu se izmjene Programa kako slijedi:
-

6.015.900,00 kuna za "Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana"
(povećanje za 10.00,00 kuna),
1.060.375,00 kuna za "Jednokratnu pomoć umirovljenicima" (smanjenje za 227.125,00 kuna,
1.403.875,00 kuna za "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" (povećanje za
426.375,00 kuna),
1.353.750,00 kuna za "Jednokratnu pomoć obiteljima novorođene djece s područja županije"
(smanjenje za 71.250,00 kuna),
138.000,00 kuna za "Financiranje udruga" (smanjenje za 62.000,00 kuna),
140.000,00 kuna za "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga" (smanjenje za
30.000,00 kuna),
630.000,00 kuna za "Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek"
(povećanje za 80.000,00 kuna).

Ukupna vrijednost Programa nakon Izmjena iznosila bi 31.335.900,00 kuna, od toga
24.851.900,00 kuna predviđeno je za provedbu programa i projekata koji se financiraju iz sredstava
osiguranih za decentralizirane funkcije, a 6.484.000,00 kuna za programe i projekte koji se
financiraju iz izvornih sredstava Proračuna Županije.
Slijedom rečenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena i
dopune Programa koje u prijedlogu glase:
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Temeljem članka 16. stavak 2. i članka 30. točka 6. 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., 16/09. i 2/13.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ sjednici _______________ 2014. godine

IZMJENE I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/13. i 6/14.) u točki II. stavak 1. brojka
"31.209.900,00" zamjenjuje se brojkom "31.335.900,00", a u stavku 2. podstavak 2. brojka
"6.358.000,00" zamjenjuje se brojkom "6.484.000,00".
II.
U točki III. stavak 1. podstavak 3. brojka "6.005.900,00" zamjenjuje se brojkom
"6.015.900,00".
U stavku 2. riječi "članku 23." zamjenjuje se riječima "članku 118.", a riječi "broj 33/12.,
46/13. i 49/13." zamjenjuju se riječima "broj 157/13."
U stavku 3. riječi "članku 24." zamjenjuje se riječima "članku 120. stavak 3."
U stavku 4. riječi "članka 22." zamjenjuje se riječima "članka 117.", a na kraju stavka dodaje
se: "Uz sredstva za decentralizirane funkcije, po potrebi, odnosno temeljem priznatih prava u
upravnom postupku, koristit će se i izvorna sredstva Proračuna Županije."
III.
U točki IV. stavak 1. podstavak 5. brojka "1.287.500,00" zamjenjuje se brojkom
"1.060.375,00", u podstavku 12. brojka "977.500,00" zamjenjuje se brojkom "1.403.875,00", u
podstavku 14. brojka "1.425.000,00" zamjenjuje se brojkom "1.353.750,00", u podstavku 16. brojka
"200.000,00" zamjenjuje se brojkom "138.000,00" u podstavku 17. brojka "170.000,00" zamjenjuje se
brojkom "140.000,00", a u podstavku 20. brojka "550.000,00" zamjenjuje se brojkom "630.000,00".
IV.
Ove Izmjena i dopuna Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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