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PRIJEDLOG IZMJENA
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U ZDRAVSTVU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU

Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 20. listopada 2015. godine
donijela Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016.
godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15.), a na sjednicama održanim 17. prosinca 2016. godine, 24.
svibnja 2016. godine i 5. srpnja 2016. godine njezine izmjene ("Županijski glasnik" broj 15/15., 3/16. i
5/16.) kojim su utvrđene javne potrebe u djelatnosti zdravstva koje će financirati Županija u 2016.
godini, ukupno potrebna sredstva koja će se osigurati u Proračunu te korisnici i način rasporeda
sredstava.
Programom su obuhvaćene i djelatnosti, odnosno programi koji se financiraju u okviru
decentraliziranih funkcija, a minimalni financijski standard se određuje Odlukom Vlade Republike
Hrvatske te programi i projekti koji se financiraju iz izvornih sredstava Proračuna Županije.
Za realizaciju ovog Programa planirana su sredstva iz sljedećih izvora:
-

20.575.571,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - pomoći izravnanja i dodatnog udjela
poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Županije u području zdravstva
4.035.000,00 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije
6.716.658,09 kuna iz koncesijske naknade za djelatnost primarne zdravstvene zaštite
300.000,00 kuna iz dobiti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija.

S obzirom na ostvarenu dobit ljekarni Osječko-baranjske županije u 2015. godini u iznosu od
2.641.033,16 kuna i financijski rezultat Ljekarni za 1. - 9. mjesec 2016. godine u iznosu od
4.119.487,47 kuna, predlaže se povećanje prihoda od dobiti zdravstvenih ustanova za 700.000,00
kuna, odnosno u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju na projekt "Pomoć
zdravstvenim ustanovama".
Dakle, ukupna vrijednost Programa povećala bi se s 31.627.229,09 kune na 32.327.229,09
kuna, odnosno za 700.000,00 kuna.
Uz to, mijenjaju se i odredbe o temelju i načinu financiranja projekata "Borba protiv
ovisnosti" i "Monitoring tigrastog komarca na području Osječko-baranjske županije".
Slijedom toga, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske 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., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na ____ sjednici ______________ 2016. godine

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
I.
U Programu javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016.
godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15., 15/15., 3/16. i 5/16.) u točki II. stavak 1. brojka
"31.627.229,09" zamjenjuje se brojkom "32.327.229,09", u stavku 2. podstavak 4. brojka
"300.000,00" zamjenjuje se brojkom "1.000.000,00".
II.
U točki IV. stavak 1. podstavak 1. brojka "6.816.658,09" zamjenjuje se brojkom
"7.516.658,09".
III.
U točki IV. stavak 7. iza riječi "župana" dodaju se riječi "i ispostavljenih računa".
IV.
U točki IV. stavak 16. mijenja se tako da glasi:
"Sredstva iz stavka 1. podstavak 17. namijenjena su za sufinanciranje rada Centra za
zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničko liječenje ovisnosti, ustrojbene
jedinice Zavoda. Ova obveza proizlazi iz članka 40. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne
novine" broj 171/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.). Sredstva će se
dodijeliti po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa,
a temeljem rješenja župana."
V.
U točki IV. stavak 18. mijenja se tako da glasi:
"Sredstva iz stavka 1. podstavak 22. namijenjena su za provedbu programa monitoringa
tigrastog komarca na području Županije, a radi prevencije utjecaja na zdravlje ljudi. Sredstva će se
dodijeliti po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa,
a temeljem rješenja župana."
VI.
Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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