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PRIJEDLOG IZMJENA
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U DJELATNOSTI SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine
donijela Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/14.), a na sjednici održanoj 28. travnja 2015. godine
Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu ("Županijski glasnik" broj 3/15.) kojim su utvrđene javne potrebe u
djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati Županija u 2015. 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 umirovljenicima". S
obzirom na broj (6280) dodijeljenih jednokratnih pomoći umirovljenicima povodom Uskrsa planirana
sredstva za tu namjenu nisu u cijelosti utrošena, odnosno planirani iznos od 1.150.000,00 smanjuje se
na 1.140.000,00 kuna (manje 10.000,00 kuna).
Smanjenje sredstava planira se na programu "Financiranje/sufinanciranje programa i
projekata udruga iz područja socijalne skrbi", jer je do rujna 2015. utrošeno samo 2.500,00 kuna i to
za tri programa udruga, odnosno planirani iznos od 70.000,00 kuna smanjuje se na 60.000,00 kuna
(manje 10.000,00 kuna).
Smanjenje sredstava planira se i na programima financiranja udruga koji se financiraju
temeljem natječaja, a sukladno Programu financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za
Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini i to:
-

planirani iznos za "Financiranje udruga građana" iznosi 142.000,00 kuna (smanjenje
58.000,00 kuna),
planirani iznos za "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga" iznosi
131.000,00 kuna (smanjenje 39.000,00 kuna).

Iz smanjenih sredstava po pojedinim programima predlaže se povećati sredstva za program
"Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" s 1.218000,00 kuna na 1.357.000,00 kuna
(povećanje 139.000,00 kuna), jer je do sada već utrošeno 1.199.350,00 kuna, odnosno jednokratna
pomoć dodijeljena je za 2520 obitelji/samaca (zahtjevi zaprimljeni do 21. kolovoza 2015. godine).
Iz smanjenih sredstava po pojedinim programima predlaže se povećati sredstva za program
"Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju" s 80.000,00 kuna na
90.000,00 kuna. Povećanje od 10.000,00 kuna odnosi se na sredstva za programe i projekte udruga za
koje je planiran iznos od 50.000,00 kuna, jer je za te programe do sredine rujna utrošeno 37.000,00
kuna.
Zbog povećanog priliva izvornih sredstava u Proračunu Županije u 2015. godini, predlaže se
izmjena Programa u dijelu sufinanciranja rada Hrvatskog crvenog križa, odnosno planirani iznos od
700.000,00 kuna povećava se na 712.000,00 kuna, odnosno za 12.000,00 kuna je veći (prema Zakonu
o Hrvatskom Crvenom križu, Županije su dužne osigurati 0,7% izvornih sredstava Proračuna
Županije za financiranje županijskih organizacija Crvenog križa).
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Ukupna vrijednost Programa nakon Izmjena povećala bi se s 31.063.900,00 kuna na
31.107.900,00 kuna (povećanje za 44.000,00 kuna), od toga 24.775.900,00 kuna predviđeno je za
provedbu programa i projekata koji se financiraju iz sredstava osiguranih za decentralizirane
funkcije, a 6.332.000,00 kuna predviđeno je da će se planirati za programe i projekte iz izvornih
sredstava Proračuna Županije.
Slijedom rečenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena
Programa u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 16. stavak 2. 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 _______________ 2015. godine

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/14. i 3/15.) u točki II. stavak 1. brojka
"31.063.900,00" zamjenjuje se brojkom "31.107.900,00", a u stavku 2. podstavak 2. brojka
"6.288.000" zamjenjuje se brojkom "6.332.000,00".
II.
U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:
-

"Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način:
10.000,00 kuna za "Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana"
200.000,00 kuna za "Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek"
60.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja
socijalne skrbi"
50.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga"
50.000,00 kuna za program "Skrb o umirovljenicima"
1.140.000,00 kuna za "Jednokratna pomoć umirovljenicima"
30.000,00 kuna za program "Kvaliteta života starih osoba"
30.000,00 kuna za "Unapređenje položaja djece pripadnika Romske nacionalne manjine"
50.000,00 kuna za "Udruga Breza - sufinanciranje troškova stambene zajednice"
90.000,00 kuna za program "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju"
200.000,00 kuna za "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju"
30.000,00 kuna za program "Inkluzija - radna okupacija štićenika"
1.357.000,00 kuna za "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima"
50.000,00 kuna za "Udruga "Moje dijete" - sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u
prirodi"
1.350.000,00 kuna za "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije"
100.000,00 kuna za "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma za
starije i nemoćne u Našicama"
142.000,00 kuna za "Financiranje udruga građana"
131.000,00 kuna za "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga"
712.000,00 kuna za "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa"
50.000,00 kuna za "Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija"
500.000,00 kuna za "Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek".
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III.
Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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