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PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U DJELATNOSTI SOCIJALNE
SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU
Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine
donijela Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 9/16.), a na sjednicama održanim 21. veljače 2017. godine
i 07. travnja 2017. godine izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 2/17. i 3/17.), kojim su
utvrđene javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati Županija u 2017. godini,
ukupno potrebna sredstva koja će se planirati u Proračunu, te korisnici i način rasporeda sredstava.
Smanjenje sredstava u iznosu od 185.000,00 kuna planira se na programu "jednokratna
pomoć umirovljenicima". S obzirom na broj dodijeljenih jednokratnih pomoći umirovljenicima
povodom Uskrsa planirana sredstva za tu namjenu nisu se u cijelosti utrošila. Nakon ovog smanjenja
sredstva na ovom programu iznosit će 923.000,00 kuna. Smanjenje sredstava u iznosu od 70.000,00
kuna predlaže se na programu "sufinanciranje projekata socijalnih samoposluga" tako da ona sada
iznose 30.000,00 kuna. Sredstva su dodijeljena po javnom pozivu, a neutrošenih 70.000,00 kuna
predlaže se rasporediti na druge projekte.
Povećanje sredstava planira se na programu "financiranje/sufinanciranje programa i
projekata braniteljskih udruga" za 30.000,00 kuna (ukupna sredstva nakon povećanja iznosila bi
50.000,00 kuna), te na programu "kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju" za 20.000,00 kuna (ukupna sredstva nakon povećanja iznosila bi 120.000,00 kuna).
Nadalje predlaže se povećati sredstva za program "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim
građanima" za 342.500,00 kuna tako da bi ona iznosila 1.142.500,00 kuna. Do sad je utrošeno
698.500,00 kuna za isplaćene 1657 jednokratnih novčanih pomoći. Ostalo je neutrošeno 101.500,00
kuna, u međuvremenu je pripremljeno 600 do 700 novih zahtjeva.
Za novi program "Domovi za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje projekata financiranih
iz fondova EU" planirana sredstva iznose 50.000,00 kuna, a predviđena su za domove za stare i
nemoćne osobe Osijek i Đakovo za sufinanciranje projekata financiranih iz fondova EU. Naime
domovi Osijek i Đakovo zaključili su Ugovore o sudjelovanju u projektu prekogranične suradnje
"ReGerNet - Development of Social Care Services within the Gerontology", a koji se provodi u sklopu
programa IPA CBC Croatia - Serbia 2014-2020. Domovi Osijek i Đakovo te Dom za penzionere
Apatin u projektu imaju ulogu partnera, a nositelj projekta je Gerontološki centar iz Subotice.
Slijedom navedenog predlažu se izmjene Programa kako slijedi:
-

923.000,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć umirovljenicima" (smanjenje za 185.000,00
kuna),
1.142.500,00 kuna za projekt "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima"
(povećanje za 342.500,00 kuna),
50.000,00 kuna za projekt "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih
udruga" (povećanje za 30.000,00 kuna),
30.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje projekata socijalne samoposluge" (smanjenje za
70.000,00 kuna),
120.000 kuna za projekt "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju" (povećanje za 20.000,00 kuna),
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-

50.000,00 kuna za projekt "Domovi za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje projekata
financiranih iz fondova EU". (novi program)

Ukupna vrijednost Programa nakon Izmjena i dopune iznosi 31.951.300,00 kuna (povećanje
za 187.500,00 kuna), od toga 24.710.800,00 kuna predviđeno je za provedbu programa i projekata
koji se financiraju iz sredstava osiguranih za decentralizirane funkcije, a 7.240.500,00 kuna
(povećanje za 187.500,00 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 koja u prijedlogu glase:

2

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 _______________ 2017. godine

IZMJENE I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu
I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 9/16, 2/17. i 3/17.) u toči II. stavak 1. brojka
"31.763.800,00" zamjenjuje se brojkom "31.951.300,00", a u stavku 2. podstavak 2. brojka
"7.053.000,00" zamjenjuje se brojkom "7.240.500,00".

II.

U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:
-

"Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način:
5.000,00 kuna za program "Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana"
50.000,00 kuna za projekt "Domovi za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje projekata
financiranih iz fondova EU"
200.000,00 kuna za projekt "Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek"
30.000,00 kuna za projekt "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz
područja socijalne skrbi"
50.000,00 kuna projekt za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih
udruga"
70.000,00 kuna za projekt "Skrb o umirovljenicima i kvaliteta života starih osoba"
923.000,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć umirovljenicima"
40.000,00 kuna za projekt "Programi za Rome i unapređenje položaja djece pripadnika
Romske nacionalne manjine"
50.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade"
50.000,00 kuna za projekt "Unapređenje kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima prevencija
120.000,00 kuna za projekt "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju"
30.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje projekata socijalnih samoposluga"
200.000,00 kuna za projekt "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s
poteškoćama u razvoju"
30.000,00 kuna za projekt "Radna okupacija osoba s intelektualnim teškoćama"
1.142.500,00 kuna za projekt "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima"
50.000,00 kuna za projekt "Psihosocijalnu podršku obiteljima djece i djeci oboljeloj od
malignih bolesti"
2.530.000,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja
Županije"
200.000,00 kuna za projekt "Financiranje udruga građana"
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-

200.000,00 kuna za projekt "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga"
700.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa"
50.000,00 kuna za projekt "Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija"
20.000,00 kuna za projekt "Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije - ljetna škola
mladih"
500.000,00 kuna za projekt "Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek"."
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Sredstva iz stavka 1. podstavak 2. namijenjena su Domu za starije i nemoćne osobe Osijek i
Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo za sufinanciranje projekta "ReGerNet - Devolopment of
Social Care Services within the Gerontology", a koji se provodi u sklopu programa IPA CBC Croatia Serbia 2014-2020. financiranog iz fondova EU, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po
podnesenom zahtjevu."
Dosadašnji stavci 3. - 23. postaju stavci 4. - 24., a u njima navedeni podstavci 2. - 22. postaju
podstavci 3. - 23.

III.
Ove Izmjene i dopuna Programa bit će objavljeni u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Dragan Vulin
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