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KLASA: __________ 
URBROJ: ____________ 
Raša, ____________ 2022.  
 

 

 Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša (“Službene novine Općine Raša”, broj 
4/09, 5/13, 4/18, 2/21) Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana _________ 
2022. godine donijelo je  
 
 

 PROGRAM  
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2023. GODINU 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovim Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2023. 
godinu utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljenja potreba  građana iz područja socijalne 
skrbi, te mjere, programi i aktivnosti koje će se financirati sredstvima proračuna Općine Raša 
tijekom 2023. godine, korisnici potpore i nositelji aktivnosti te iznosi dodijeljenih sredstava po 
korisnicima-nositeljima aktivnosti. 
 

Članak 2. 
 
 Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi osiguravaju se u Proračunu 
Općine Raša za 2023. godinu, u Posebnom dijelu, Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, 
Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel, Program 1014 Socijalna skrb u iznosu od 131.400,00 
eura.  

 
Članak 3. 

 
 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2023. godinu 
realizira se kroz sljedeće Programe aktivnosti: 
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BROJ RAČUNA OPIS
PROGRAM 

2023.

131.400,00

70.000,00

Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita

3 RASHODI POSLOVANJA 70.000,00

37 Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade 70.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 70.000,00

3721 Naknada građanima i kućanstvima u novcu 15.000,00

37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima (jednokratne potpore) 6.000,00

37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu (za novorođene) 9.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 55.000,00

37229 Pomoć obiteljima i kućanstvima (uskrs, božić i dr.) 53.000,00

37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 2.000,00

PROGRAM 1014: SOCIJALNA SKRB

Aktivnost A 101401: Pomoći u novcu i naravi obiteljima 

7.700,00

Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita

3 RASHODI POSLOVANJA 7.700,00

37 Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade 7.700,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 7.700,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 7.700,00

37221 Sufinanciranje cijene prijevoza školske djece i ostalih 7.000,00

37221 Sufinanciranje cijene prijevoza umirovljenika 700,00

Aktivnost A 101402: Subvencioniranje troškova prijevoza 

35.000,00

Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita

3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00

37 Nakn.građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i druge naknade 35.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 35.000,00

37223 Stanovanje 22.000,00

37224 Prehrana (škole, dojenčad i dr.) 2.000,00

37229 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću (socijalni program) 3.000,00

37229 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću (drugo i svako slijedeće dijete) 8.000,00

Aktivnost A 101403: Pomoći za troškove stanovanja (režije, prehrana i dr.)

10.200,00

Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita

3 RASHODI POSLOVANJA 10.200,00

38 Ostali rashodi 10.200,00

381 Tekuće donacije 10.200,00

3811 Tekuće donacije u novcu 10.200,00

38114 Centar za inkluziju i podršku u zajednici 3.200,00

38114 Udruga Labin Zdravi Grad - Centar "Dobar start" 1.400,00

38114 Tekuće donacije udrugama - natječaj - socijala i humanitarni karakter 5.000,00

38119 Ostale tekuće donacije - jednokratne potpore - socijala i humanitarni karakter 600,00

Aktivnost A 101404: Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera

8.500,00

Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita

3 RASHODI POSLOVANJA 8.500,00

38 Ostali rashodi 8.500,00

381 Tekuće donacije 8.500,00

3811 Tekuće donacije u novcu 8.500,00

38118 Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Labin (zakonska obveza) 7.200,00

38118 Hrvatski crveni križ-Gradsko društvo Labin (druge potrebe) 1.300,00

Aktivnost A 101405: Djelatnost Crvenog križa
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Članak 4. 

 
 Kriteriji i načini ostvarivanja prava u okviru aktivnosti koje se odnose na Pomoć u 
novcu obiteljima, Subvencioniranje troškova prijevoza, Pomoći za troškove stanovanja 
propisani su posebnim aktima Općinskog vijeća i Općinske načelnice Općine Raša. 
 

Članak 5. 
 

 Aktivnost Donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera obuhvaća niz 
aktivnosti, programa i projekata koje, s ciljem poboljšanja socijalne zaštite građana Općine 
Raša te posebnih skupina građana provode udruge građana i ustanove ili druga tijela, a 
obuhvaćaju sljedeće prioritete:  

- Rad s osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju te slijepim i 
slabovidnim osobama  

- Unapređenje života osoba starije životne dobi (pomoć i njega u kući) 
- Podrška obiteljima u teškoćama (podrška liječenim alkoholičarima i njihovim 

obiteljima) 
- Prevencija i unapređenje zaštite zdravlja (pomoć u prevenciji i liječenju onkoloških 

bolesnika) 
 
 Aktivnosti iz prethodnog stavka financiraju se u mogućnostima cjelokupnog 
Proračuna Općine Raša, sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna 
Općine Raša. 
 

Članak 6. 
 

 Javnom potrebom u socijalnoj skrbi na području Općine Raša definira se aktivnost 
vezana za skrb o mladima s teškoćama u razvoju. 
 
 S obzirom na činjenicu da je udruga Centar za inkluziju i podršku zajednici, Pula, 
jedina organizacija operativno sposobna za rad na navedenom području djelovanja na ovom 
zemljopisnom području, Proračunom Općine Raša osigurat će se sredstva za sufinanciranje 
njene aktivnosti sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge.  
 

Članak 7. 
 
 Javnom potrebom u socijalnoj skrbi definira se djelovanje Centra za savjetovanje 
djece, mladih i podršku obitelji u Labinu u sklopu projekta „Dobar start“, a koji provodi Udruga 
Labin Zdravi grad, Labin. 
 
 Utvrđuje se da je Općina Raša partner Udruge Labin zdravi grad u projektu iz 
prethodnog stavka. 

 
Članak 8. 

 
 Sredstva planirana za djelatnost Crvenog križa (zakonska obaveza) doznačuju se 
Gradskom društvu Crvenog križa Labin, u pravilu, mjesečno u visini 1/12 planiranih 
sredstava temeljem važećih zakonskih i podzakonskih propisa. 
 
 Za djelatnost Crvenog križa osigurana su i sredstva za namjenu najma medicinskih 
pomagala korisnicima s područja Općine Raša. 
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Članak 9. 
 

Sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu, koja će se 
Općini Raša doznačiti temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za 
financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne 
samouprave, a koja se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva, isplatit će 
se korisnicima zajamčene minimalne naknade jednokratno u posljednjem kvartalu 2023. 
godine radi svrsishodnosti utroška. 

 
Članak 10. 

 
 Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Općine Raša”, a stupa na snagu 
1. siječnja 2023. godine. 
 
 
                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                                                
                                                                                                       Željko Zahtila 
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O b r a z l o ž e n j e 

 
 
Prema Zakonu o socijalnoj skrbi, Općina Raša kao jedinica lokalne samouprave dužna je u 
svom proračunu osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, s time da ona 
može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana na 
svom području u većem opsegu nego je utvrđeno navedenim zakonom, a na način koji je 
propisan njezinim općim aktom ukoliko u proračunu ima za to osigurana sredstva. 
 
Slijedom toga, ovim se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 
Raša za 2023. godinu utvrđuje financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Raša. 
 
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2023. godinu ima za 
cilj zadržavanje postignute razine socijalne zaštite građana i prilagodbu aktualnim potrebama 
u području socijalne skrbi, te su planirana potrebna financijska sredstva u ukupnom iznosu 
od 131.400,00 eura. 
 
Sredstva planirana za donacije udrugama i ustanovama humanitarnog karaktera dodjeljivat 
će se prema utvrđenim prioritetima, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i Pravilniku o  financiranju programa, projekata i javnih 
potreba sredstvima proračuna Općine Raša, što podrazumijeva provođenje natječaja za 
sufinanciranje, izuzev stavke namijenjene jednokratnim potporama prema pojedinačnim 
zahtjevima. 
 
Prema prijedlogu ovog Programa, javnom potrebom u socijalnoj skrbi na području Općine 
Raša definirana je aktivnost vezana za skrb o mladima s teškoćama u razvoju.  S obzirom na 
činjenicu da je udruga Centar za inkluziju i podršku zajednici jedina organizacija operativno 
sposobna za rad na navedenom području djelovanja na ovom zemljopisnom području, 
Proračunom Općine Raša osigurat će se sredstva za sufinanciranje njene aktivnosti 
sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, odnosno bez 
provođenja natječaja za sufinanciranje. 
 
Također, javnom potrebom definirano je djelovanje Centra za savjetovanje djece, mladih i 
podršku obitelji u Labinu u sklopu projekta „Dobar start“, a koji provodi Udruga Labin Zdravi 
grad, Labin. 
 
 Slijedom navedenog, Općinskom vijeću Općine Raša predlaže se da Prijedlog Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Raša za 2023. godinu razmotri i donese 
u predloženom tekstu. 
 

 
                Općinska načelnica  

 

 


