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PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
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 djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15.), a na sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine i
5. srpnja 2016. godine izmjene i dopunu Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na
području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/15. i 5/16.) kojim
su utvrđene javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati Županija u 2016. godini,
ukupno potrebna sredstva koja će se planirati u Proračunu, te korisnici i način rasporeda sredstava.
Smanjenje sredstava u iznosu od 50.000,00 kuna planira se na programu "jednokratna pomoć
umirovljenicima". S obzirom na broj dodijeljenih jednokratnih pomoći umirovljenicima povodom
Uskrsa planirana sredstva za tu namjenu nisu u cijelosti utrošena. Nakon ovog smanjenja sredstva na
ovom programu iznosit će 1.010.000,00 kuna.
Smanjenje sredstava planira se na programu "financiranje/sufinanciranje programa i
projekata udruga iz područja socijalne skrbi" (za 10.000,00 kuna) jer do sada je utrošeno 10.680,00
kuna, a povećanje na programu "financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih
udruga" (za 10.000,00 kuna) jer do sada je utrošeno 13.500,00 kuna, a ima još zahtjeva za sredstvima.
Predlaže se povećati sredstva za program "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim
građanima" za 50.000,00 kuna na 1.223.000,00 kuna jer je do sada već utrošeno 1.026.550,00 kuna za
2491 podnositelja zahtjeva (zahtjevi odobreni s danom 26. listopada 2016. godine).
Smanjenje sredstava planira se na programu "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Našicama" (za 67.125,00 kuna) jer nisu poduzete
nikakve aktivnosti u vezi izgradnje Doma, te planiranje sredstava (67.125,00 kuna) na novi program
"Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir" za
projekt "Baranjska kuća". Izrada projektne dokumentacije odnosi se na dva objekta, Beli Manastir i
Darda. Projektom se planira pružanje usluga dnevnog boravka starijim i nemoćnim osobama, dostava
toplog obroka, pružanje usluga pomoći i njege u kući te posredovanje u ostvarivanju prava u drugim
sustavima. Projekt je zamišljen kao osiguravanje dostupnosti socijalnih usluga starijim i nemoćnim
osobama u ruralnom području Baranje. Bitan dio projekta je i uključivanje starijih i nemoćnih osoba
romske populacije koji će činiti 25% korisnika na obje lokacije. Financiranje projekta će se provoditi
kroz Europski fond za regionalni razvoj, na čiju listu projektnih ideja su uvršteni. Prema podacima
Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir ukupna vrijednost projekta sukladno projektnoj ideji
iznosi 9.880.000,00 kuna.
-

Slijedom navedenog, predlažu se izmjene Programa kako slijedi:
1.010.000,00 kuna za "Jednokratnu pomoć umirovljenicima" (smanjenje za 50.000,00 kuna),
1.223.000,00 kuna za "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" (povećanje za
50.000,00 kuna),
40.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje program i projekata udruga iz područja
socijalne skrbi" (smanjenje za 10.000,00 kuna),
30.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga"
(povećanje za 10.000,00 kuna),
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-

32.875,00 kuna za "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Doma za
starije i nemoćne osobe u Našicama" (smanjenje za 67.125,00 kuna),
67.125,00 kuna za "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije Domu za starije i nemoćne
osobe Beli Manastir" (novi program).

Ukupna vrijednost Programa nakon Izmjena i dopune bila bi ista i iznosila bi 30.838.800,00
kuna, od toga 24.71.800,00 kuna predviđeno je za provedbu programa i projekata koji se financiraju
iz sredstava osiguranih za decentralizirane funkcije, a 6.128.000,00 kuna za programe i projekte koji
se financiraju iz izvornih sredstava Proračuna Županije.
Slijedom rečenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena i
dopuna 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 _______________ 2016. godine

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu
I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15., 15/15. i 5/16.) u točki IV. stavak 1.
podstavak 3. brojka "50.000,00" zamjenjuje se brojkom "40.000,00", u podstavku 4. brojka
"20.000,00" zamjenjuje se brojkom "30.000,00", u podstavku 6. brojka "1.060.000,00" zamjenjuje se
brojkom "1.010.000,00", u podstavku 14. brojka "1.173.000,00" zamjenjuje se brojkom
"1.223.000,00", u podstavku 17. brojka "100.000,00" zamjenjuje se brojkom "32.875,00".
U stavku 1. iza podstavka 17. dodaje se novi podstavak koji glasi:
"-

67.125,00 kuna za "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije Domu za starije i nemoćne
osobe Beli Manastir"."
Podstavci 18. - 24. postaju podstavcima 19. - 25.
Iza stavka 17. dodaje se novi stavak koji glasi:

"Sredstva iz stavka 1. podstavak 18. namijenjena su Domu za starije i nemoćne osobe Beli
Manastir za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekt "Baranjska kuća", a dodijelit će
se temeljem rješenja župana, po podnesenom zahtjevu."
Stavci 18. - 24. postaju stavcima 19. - 25., a u njemu navedeni podstavci 17. - 23. postaju
podstavcima 18. - 24.
II.
Ove Izmjene i dopune Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
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Antun Kapraljević

3

