Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 1. 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.) i članka 88. stavak
2. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03.,
2/06., 5/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 29. studenoga 2013. godine

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju amandmana na Prijedlog
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
i projekcija za 2015. i 2016. godinu
I.
U Prijedlogu Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i
2016. godinu u članku 3.
- u RAZDJELU 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU
KULTURU, GLAVA 007 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I
TEHNIČKU KULTURU u Programu 7002 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI mijenjaju se
iznosi na stavkama, kako slijedi:
-

na aktivnosti A 7002 04 TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE, na
računu 381 Tekuće donacije, u koloni 5 iznos "40.000,00" zamjenjuje se iznosom "50.000,00",
na aktivnosti A 7002 09 OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI, na računu 381 Tekuće
donacije, u koloni 5 iznos "800.000,00" zamjenjuje se iznosom "790.000,00";

-

- u RAZDJELU 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB, GLAVA 008 03
SOCIJALNA SKRB u Programu 8007 FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA
IZNAD MINIMALNOG STANDARDA iza projekta T 8007 14 JEDNOKRATNA POMOĆ
OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE dodaje se novi projekt koji glasi:
1080

01

K 8007 15

SUFINANCIRANJE
IZRADE PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA
IZGRADNJU DOMA ZA
STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE U NAŠICAMA
3 Rashodi poslovanja
36 Pomoći dane u inozemstvo
i unutar općeg proračuna
363 Pomoći unutar općeg
proračuna
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-

100.000,00

-

-
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- u RAZDJELU 011 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, GLAVA 011 01 SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE u Programu 1201 OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA
mijenja se iznos na stavci, kako slijedi:
-

na aktivnosti A 1201 01 OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, na
računu 323 Rashodi za usluge, u koloni 5 iznos "3.380.000,00" zamjenjuje se iznosom
"3.280.000,00".

II.
Izmjene iz točke I. ovoga Zaključka provest će se u ostalim dijelovima Prijedloga Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu.
Obrazloženje
Župan podnosi ovaj amandman sa sljedećim obrazloženjem:
Našičko područje je jedino područje Županije na kojem u mreži ustanova socijalne skrbi
nema doma za starije i nemoćne osobe. Za sada skrb o starijim i nemoćnim osobama na tom području
pružaju dva obiteljska doma, i to u Makloševcu i Zoljanu, a kapacitet im je svakome po 20 osoba.
Riječ je o domovima koji nisu uvršteni u mrežu ustanova socijalne skrbi, odnosno u njih se upućuju
isključivo korisnici koji sami plaćaju smještaj. Po rješenjima centra za socijalnu skrb na tom se
području korisnici mogu smjestiti samo u udomiteljske obitelji. Ne pružaju se usluge pomoći i njege u
kući korisnika i usluge dnevnog boravka, za koje bi se osnivanjem doma u Našicama osigurali uvjeti.
Dakle, izgradnjom doma za starije i nemoćne u Našicama usluga smještaja bila bi dostupna
potencijalnim korisnicima koji se smještaju u dom temeljem rješenja centra za socijalnu skrb,
korisnicima koji bi sami plaćali smještaj (za koje bi se mogao osigurati veći standard i uz veću cijenu
usluge), te bi se stekli uvjeti za pružanje usluga pomoći i njege u kući korisnika, kao i za pružanje
usluga dnevnog boravka.
Nadalje, Tamburaško društvo Dora Pejačević Našice osnovano je 2002. godine i okuplja oko
stotinjak aktivnih članova. Unazad nekoliko godina polučilo je i zapažene rezultate na domaćim i
inozemnim natjecanjima. Tako su početkom rujna 2013. godine na glazbenom natjecanju 51.
Eurobosel u Njemačkoj, na kojem su sudjelovali orkestri iz cijele Europe, osvojili treće mjesto.
Međutim, sudjelovanja na svim natjecanjima, domaćim, a posebice izvan Hrvatske, zahtijevaju
angažiranje dodatnih financijskih sredstava, stoga se za tu namjenu predlaže povećanje sredstava u
Proračunu Osječko-baranjske županije za 2014. godinu.
Sukladno navedenom, predlažu se navedene izmjene i dopuna.
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