
              
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 550-01/22-01/1 

URBROJ: 2133-13-4-22-4   

Josipdol, 21. prosinca 2022.  

  

Na temelju  članak 289. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 18/22, 46/22 

i 119/22) te članka 30. Statuta Općine Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21 i 

40/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 12. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. 

godine, donosi  

   

PROGRAM  

javnih potreba u području socijalne skrbi  za 2023. godinu  
  

Članak 1.  

 

Ovim Programom javnih potreba Općine Josipdol u području socijalne skrbi u 2023. 

godini utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba građana iz područja socijalne 

skrbi, mjere, programi i aktivnosti koje će se financirati sredstvima proračuna Općine Josipdol 

tijekom 2023. godine, korisnici potpore i nositelji aktivnosti te iznosi dodijeljenih sredstava po 

korisnicima (nositeljima) aktivnosti.  

  

Članak 2.   

 

(1) Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u socijalnoj skrbi  osiguravaju 

se u Proračunu Općine Josipdol za 2023. godinu iz općih prihoda Općine Josipdol i pomoći iz 

državnog proračuna (podmirenje troškova ogrijeva).  

(2) Za javne potpore u socijalnoj skrbi i zdravstvu planiraju se za 2023. godinu ukupna 

sredstva u visini od 20.810,00 EUR.  

(3) U Proračunu Općine Josipdol za 2023. godinu osigurana su sredstva u tri 

programa:  

- javne potrebe u socijalnoj skrbi,  

- javne potrebe provođenja skrbi o hrvatskim braniteljima,   

- financiranje Humanitarne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Ogulin.   

   

Članak 3.  

 

Program Javne potrebe u socijalnoj skrbi obuhvaća niz aktivnosti koje provodi 

nadležno upravno tijelo Općine Josipdol,  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 



16.810,00 EUR. Program socijalne zaštite, sukladno zakonskim obvezama  i pravima koja 

proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi, obuhvaća sljedeća prava i oblike pomoći:   

- pravo na potporu za novorođeno dijete,  

- pomoć osobama s invaliditetom,  

- pravo na jednokratnu novčanu pomoć,  

- pravo na pomoć za stanovanje,   

- pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva,  

- pravno na pomoć za pogrebne troškove,  

- pravo na pomoć u naravi tj. dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim 

potrepštinama.  

  

Iznos oblika pomoći prikazani su u sljedećoj tablici.  

 

Oblik pomoći  Planirani iznos u EUR   

Pomoć osobama s invaliditetom  500,00  

Pravo na potporu za novorođeno dijete  2.700,00  

Pravo na financiranje troškova stanovanja  10.000,00  

Jednokratna novčana pomoć 300,00  

Pravo na pomoć u hrani  150,00  

Troškovi sufinanciranja i izgradnje grobnog mjesta za 

hrvatske branitelje  

2.500,00  

Pravo na pogrebne troškove   660,00  

UKUPNO  16.810,00  

  

Članak 4.  

 

Općina Josipdol će u svom Proračunu za 2023. godinu osigurati sredstva putem 

izravne dodjele sredstava u iznosu od 4.000,00 EUR za sufinanciranje rada Crvenog križa 

Gradskog društva Ogulin.   

  

Članak 5.  

 

Ovaj Program će se objaviti u ''Glasniku Karlovačke županije'', a stupa na snagu 1. 

siječnja 2023. godine.  

  

  

                        Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                  Anđelina Božičević, prof. reh. 

 

 

 

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

uz prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2023. godinu  

 

 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 289. Zakona o socijalnoj 

skrbi (''Narodne novine'', broj 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 30. Statuta Općine Josipdol 

(''Glasnik Karlovačke Županije'', broj 12/21 i 40/21) kojim je propisana nadležnost Općinskog 

vijeća Općine Josipdol za donošenje ovog akta. 

 

2. Ocjena stanja, osnovna pitanja koja se uređuju ovim aktom, te svrha koja se želi postići 

uređenjem odnosa na predloženi način 
 

Ovaj prijedlog akta pokrenut je radi izrade i usklađivanja prijedloga Programa javnih potreba u 

području socijalne skrbi za 2023. godinu s prijedlogom Proračuna Općine Josipdol za 2023. 

godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 

 

Zbog navedenih razloga predlaže se Općinskom vijeću Općine Josipdol da raspravi i usvoji 

dostavljeni Prijedlog akta. 

 

3. Procjena sredstava potrebnih za provođenje akta, te način njihova osiguranja 
 

Dodatna sredstva u Proračunu Općine Josipdol za ostvarenje predloženog akta nisu potrebna. 

 

4. Tekst prijedloga akta s obrazloženjem 
 

U prilogu se dostavlja tekst Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2023. 

godinu. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

(za rok od 15 dana za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću) 

 

 Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13, 86/15 i 69/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su 

provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju 

općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese 

građana i pravnih osoba. 

 

 Stavkom 2. propisano je da savjetovanje s javnošću jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave provode preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog 

portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog 

dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili 

drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja. 

 

 Stavkom 3. propisano je da su tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna provesti 

savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje 

provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. 

 

 Dakle, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pravilu se provodi 30 dana. Iznimno rok 

može biti kraći zbog opravdanih razloga. 

 

 Svrha predloženog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2023. godinu  jest 

izrada i usklađenje predmetnog općeg akta s prijedlogom Proračuna Općine Josipdol za 2023. 

godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. 

 

 Stoga se pristupilo izradi ovog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za 2023. 

godinu. 

 

 Kako bi se sve radnje mogle izvršiti u ostavljenom roku, a potrebno je prethodno provesti i 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću jer se radi o općem aktu, potrebno je rok od 30 dana 

određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', 

broj 25/13, 86/15 i 69/22) skratiti na 15 dana, uvažavajući i druge rokove u postupku 

donošenja općih i pojedinačnih akata.  

 

Odnosno, obzirom su određeni rokovi za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, pa 

za dostavljanje dokumentacije članovima općinskog vijeća prije održavanje sjednice općinskog 

vijeća, zatim objave akata u službenom glasilu i njihovom stupanju na snagu, da bi se sve 

radnje mogle izvršiti u roku bilo je potrebno odrediti kraći rok od propisanog roka od 30 dana 

propisanog određen člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(''Narodne novine'', broj 25/13, 86/15 i 69/22). 

 

 


