Na temelju odredbi članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), te članka 22. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski
glasnik“ Ličko – senjske županije broj 3/18 i 8/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/19 i
3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 25. redovnoj (elektronskoj) sjednici održanoj dana 15.
prosinca 2020. godine donijelo je

PR O G RAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine
Plitvička Jezera za 2021. godinu kao i u području zdravstvene zaštite stanovništva od značaja za Općinu,
za što se sredstva osiguravaju u općinskom proračunu.
Članak 2.
Za zadovoljavanje javnih potreba u socijalnoj skrbi i u području zdravstvene zaštite stanovništva u
općinskom proračunu osiguravaju se sredstva u ukupnom iznosu 4.477.000,00 kuna za slijedeće
programe i namjene:
1.
Naknade građanima i kućanstvima u novcu …………………….. …….120.000,00 kn
2.
Jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenčadi………………. 150.000,00 kn
3.
Subvencija javnog prijevoza- pokretna trgovina………………………. ..30.000,00 kn
4.
Općinsko društvo crvenog križa Općine Plitvička Jezera ………………320.000,00 kn
5.
Tekuće donacije- braniteljske udruge, udruge invalida…………….……..70.000,00 kn
6.
Tekuće donacije stanovništva u naravi (dostava vode i dr.)…………… . 80.000,00 kn
7.
Sufinanciranje socijalnih programa, javni radovi i dr..…………………. 500.000,00 kn
8.
Naknade za elementarne nepogode i sl………………………………… 100.000,00 kn
9.
Provedba programa zapošljavanja žena – „Zaželi“ ………….…......... 2.767.000,00 kn
10.
Dom zdravlja Korenica-sufinanciranje pedijatrijskih usluga…...…...…..120.000,00 kn
11.
Dom zdravlja Korenica- lož ulje, uređenje parkinga, ograde i dr…..……200.000,00 kn
12.
Programi prevencije……………………………………………………….20.000,00 kn
Izvori financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz proračuna i EU fondova
Članak 3.
Pravo na dodjelu pomoći iz članka 2. točka 1. i 2. ovog Programa ostvarit će stanovnici koji imaju stalno
mjesto prebivališta na području Općine Plitvička Jezera, a temeljem Kriterija za utvrđivanje prava iz
socijalne skrbi Općine Plitvička Jezera.
Korištenje sredstava po ovom Programu odobrava se na temelju potrebne dokumentacije te Odluke
načelnika.
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera vrši raspored sredstava nosiocima Programa, prati
namjensko trošenje sredstava i podnosi izvješće Općinskom načelniku o ostvarivanju programa.

Članak 5.
Ovaj Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2021. godinu objavit će se u
Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“, a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.
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