GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na
Moru za 2018. godinu
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE PROGRAMA
Pravna osnova sadržana je u:
- članku 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15. i
52/16.), kojim je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna u svom proračunu
osigurati sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, te da
može osigurati sredstva za ostvarivanje drugih prava utvrđenih ovim Zakonom u većem
opsegu, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan njihovim općim aktom,
- članku 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08., 71/10., 139/10.,
22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i
70/16.), kojim je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu
s utvrđenim pravima i obvezama osiguravaju uvjete za zaštitu, očuvanje i poboljšanje
zdravlja stanovništva, organiziraju i osiguravaju ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom
području i članku 9. stavak 4. ovog Zakona kojim je propisano da jedinica područne
(regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za
zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim
zdravstvenim osiguranjem, te
- članka 26. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), kojim se utvrđuje da
Gradsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba važnih za Grad
Biograd na Moru.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PROGRAMOM
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu obuhvaća socijalne i zdravstvene
djelatnosti i poslove koji nisu institucionalizirani kao dio redovne djelatnosti u postojećem
sustavu zdravstva i socijalne skrbi, a koji nisu prilagođeni potrebama građana, te se za
njihovu provedbu osiguravaju financijska sredstva iz Proračuna.
Osim toga, u Programu javnih potreba osiguravaju se i sredstva za: zaštitu i unapređenje
kvalitete života osoba s invaliditetom i unapređenja zdravlja i socijalne sigurnosti općenito.
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTAVA
Proračunom Grada Biograda na Moru za 2018. godinu bit će planirana sredstva za predmetni
program.

Mjesec stvaranja
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Je li nacrt bio
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prosinac 2017. godine
Nacrt Prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada
Biograda na Moru za 2018. godinu objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na
Moru www.biogradnamoru.hr
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Javno savjetovanje trajalo je osam (8) dana te je bilo otvoreno od 24. studenog 2017. do 02.
prosinca 2017. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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