
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), 
članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), 
članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban” broj 22/2013) te Odluke 
o socijalnoj skrbi Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 29/15, 4/17), 
Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici održanoj ____________ 2017. godine donosi: 

 

PROGRAM 
javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstva za 2018. godinu 

 
 

Članak 1. 
Ovim Programom  javnih potreba Općine Barban u području socijalne skrbi i zdravstva u 
2018. godini utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba građana iz područja 
socijalne skrbi i zdravstva, mjere, programi i aktivnosti koje će se financirati sredstvima 
proračuna Općine Barban tijekom 2018. godine, korisnici potpore i nositelji aktivnosti te 
iznosi dodijeljenih sredstava po korisnicima (nositeljima) aktivnosti. 
 

Članak 2. 
Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu osiguravaju 
se u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu iz općih prihoda Općine Barban i pomoći iz 
županijskog proračuna (podmirenje troškova ogrijeva). 
Za javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu planiraju se za 2018. godinu ukupna sredstva u 
visini od 264.734,00 kn 
U Proračunu Općine Barban za 2018. godinu osigurana su sredstva u četiri programa: 

 Javne potrebe u socijalnoj skrbi; 
 Sufinanciranje rada udruga u socijalnoj skrbi; 
 Sufinanciranje troškova zdravstvene zaštite; 
 Potpore za programe javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi po Javnom pozivu. 

 
Članak 3. 

Program Javne potrebe u socijalnoj skrbi obuhvaća niz aktivnosti koje provodi Jedinstveni 
upravni odjel Općine Barban a usmjeren je na građane slabijeg imovinskog stanja, s ciljem 
osiguranja višeg standarda socijalne zaštite od onoga koji je propisan i kojeg osiguravaju tijela 
i institucije na državnoj razini. Program se planira financirati u visini od 161.850,00 kn.  
Program socijalne zaštite, sukladno zakonskim obvezama i pravima koja proizlaze iz Odluke 
o socijalnoj skrbi, obuhvaća sljedeća prava i oblike pomoći: 

 pravo na podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama; 
 pravo na potporu za troškove obroka; 
 pravo na potporu redovitim studentima slabijeg imovinskog stanja; 
 pravo na subvencioniranje školskih udžbenika; 
 pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s posebnim potrebama; 
 pravo na potporu za novorođeno dijete; 
 pravo na jednokratnu novčanu pomoć; 
 pravo na financiranje troškova stanovanja; 
 pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva; 
 pravo na pomoći u naravi, tj. dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim 

potrepštinama. 



Iznos oblika pomoći prikazani su u sljedećoj tablici. 
Oblik pomoći Planirani iznos 

Pravo na podmirenje troškova boravka djece u predškolskim 
ustanovama 

20.000,00 kn 

Pravo na potporu za troškove obroka 5.000,00 kn 
Pravo na potporu redovitim studentima slabijeg imovinskog stanja 15.000,00 kn 
Pravo na subvencioniranje školskih udžbenika 25.000,00 kn 
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s posebnim 
potrebama 

9.000,00 kn 

Pravo na potporu za novorođeno dijete 50.000,00 kn 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 10.000,00 kn 
Pravo na financiranje troškova stanovanja 5.000,00 kn 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 2.850,00 kn 
Pravo na pomoći u naravi 20.000,00 kn 

UKUPNO 161.850,00 kn 
 

Članak 4. 
Općina Barban će u svom Proračunu za 2018. godinu osigurati sredstva putem izravne dodjele 
sredstava u iznosu od 30.000,00 kn za sufinanciranje rada Crvenog križa Gradskog društva 
Pula te 28.884,00 kn za sufinanciranje rada Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. 
Također, u Proračun Općine Barban za 2018. godinu uvrštena je godišnja obveza za 
sufinanciranje povrata kredita za Opću bolnicu Pula u iznosu od 25.000,00 kn. 
 

Članak 5. 
Javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za koje se ovim Programom osiguravaju sredstva 
u Proračunu Općine Barban za 2018. godinu u iznosu od 19.000,00 kn jesu potrebe djelovanja 
udruga sa socijalnim/zdravstvenim karakterom na području Općine Barban ili za korisnike s 
područja Općine Barban, a s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje u 
razvoju lokalne zajednice. 
Ovaj program Općina Barban provodit će u suradnji s udrugama sa socijalnim/zdravstvenim 
karakterom kroz pružanje materijalne i nematerijalne podrške. Radi sufinanciranja programa/ 
projekata udruga, Općina Barban, će po usvajanju ovog Programa, objaviti Javni poziv. 
Programske/ projektne prijedloge ocijenit će Povjerenstvo za udruge i predložiti 
sufinanciranje sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Barban.  

 
Članak 6. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine 
Barban, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. 

 
KLASA: 
UR.BROJ: 

 
Barban,  
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 
Toni Uravić 


