Temeljem članka 16. 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., 2/13. i 4/18.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 11. sjednici 29. svibnja 2018. godine

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za
2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/17.) točka II. mijenja se i glasi:
"Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od
54.267.844,45 kuna.

-

Sredstva iz stavka 1. osigurat će se na sljedeći način:
21.398.594,00 kuna iz sredstva Državnog proračuna - pomoći izravnanja i dodatnog udjela
poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Županije u području zdravstva
5.005.238,10 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije
7.534.845,65 kuna iz koncesijske naknade tekuće i prethodnih godina za djelatnost primarne
zdravstvene zaštite
300.000,00 kuna iz dobiti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija
20.029.166,70 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.".

II.
U točki III. u stavku 2. naziv "Ljekarne Osječko-baranjske županije" zamjenjuju se nazivom
"Ljekarne srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije", a ispred riječi "bolnice" dodaje se riječ
"županijske".

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

-

"Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2., 3., 4. i 5. rasporedit će se na sljedeći način:
4.100.286,81 kuna za financijsku pomoć zdravstvenim ustanovama
23.563.725,54 kuna za sufinanciranje ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu - poziv
"Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti"
300.000,00 kuna za financiranje uređenja operacijske sale za liječenje boli KBC-u Osijek
200.000,00 kuna za ostale projekte promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti
50.000,00 kuna za projekt palijativne skrbi
20.000,00 kuna za financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja
zdravstva
30.000,00 kuna za sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova
5.000,00 kuna za projekt Promicanje prava pacijenata
40.000,00 kuna za sufinanciranje znanstvenih i drugih projekata Medicinskog fakulteta Osijek
200.000,00 kuna za programe i projekte civilnih udruga iz područja zaštite zdravlja i okoliša

-

800.000,00 kuna za obavljanje poslova mrtvozorenja
50.000,00 kuna za djelatnost zdravstvenog nadzora nad higijenskim prilikama na području
Županije
150.000,00 kuna za djelatnost medicinske statistike i analize zdravstvenog stanja stanovništva
290.000,00 kuna za socijalno-medicinsku djelatnost
100.000,00 kuna za sufinanciranje projekta praćenja izloženosti stanovništva toksikantima
1.550.263,10 kuna za monitoring vode za ljudsku potrošnju
80.000,00 kuna za financiranje djelatnosti Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja,
prevencije i izvanbolničko liječenje ovisnosti
40.000,00 kuna za program "Skrb o mentalnom zdravlju osoba starije životne dobi"
40.000,00 kuna za program "Savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih"
40.000,00 kuna za financiranje programa "Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne
težine i debljine"
100.000,00 kuna za "Savjetovalište za prevenciju raka kože"
200.000,00 kuna za financiranje monitoringa tigrastog komarca na području OBŽ
50.000,00 kuna za poduzimanje mjera i aktivnosti u cilju suzbijanja ambrozije
769.975,00 kuna za financiranje programa i projekta Kliničkog bolničkog centra Osijek
100.000,00 kuna za projekt "Inovativni lijekovi - donacija"."
Stavci 22. i 23. mijenjaju se i glase:

"Sredstva iz stavka 1. podstavak 22. namijenjena su za provedbu programa monitoringa
tigrastog komarca koji će provoditi Zavod na području Županije, a radi prevencije utjecaja na zdravlje
ljudi. Sredstva će se dodijeliti temeljem ispostavljenog računa.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 23. namijenjena su za mjere i aktivnosti koje će se poduzimati
u cilju suzbijanja ambrozije na području Županije i radi smanjivanja njezinog utjecaja na zdravlje
ljudi. Sredstva će se dodijeliti Zavodu temeljem ispostavljenog računa, a udrugama po zahtjevu i po
prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa, temeljem rješenja
župana.".
Iza stavka 23. dodaju se novi stavci 24. i 25. koji glase:
"Sredstva iz stavka 1. podstavak 24. namijenjena su za financiranje programa i projekata
Kliničkog bolničkog centra Osijek. Sredstva će se dodijeliti temeljem zahtjeva i po prijedlogu posebno
imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa, a temeljem rješenja župana i uz odgovarajuću
priloženu financijsku dokumentaciju.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 25. namijenjena su kao donacija za inovativne lijekove za
oboljelu djecu od akutne spinalne mišićne atrofije i neuroblastoma, a sredstva će se uplatiti kao
donacija na poseban račun u Ministarstvu zdravstva za tu namjenu, po prijedlogu posebno imenovanog
povjerenstva za provedbu ovog Programa, a temeljem rješenja župana.".

IV.
Ove Izmjene i dopune Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".
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