Na temelju članka 7. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 33/12,
46/13-vjerodostojno tumačenje i 49/13-ispr.), članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
(Narodne novine br. 79/07, 113/08 i 43/09), članka 29. i 84. Statuta Općine Pakoštane (“Službeni
glasnik Općine Pakoštane” broj 2/09, 3/09 i 2/13), članka 24. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“ br. 2/09 i 2/13) Općinsko vijeće Općine Pakoštane na
svojoj 04 . sjednici održanoj 21. prosinca 2013. godine, donosi
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,
zdravstvenoj zaštiti i zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
na području Općine Pakoštane za 2014. godinu
I.
Općina Pakoštane na svom području sukladno članka 7. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi
(«Narodne novine» broj 57/11) radi poboljšanja socijalne skrbi na svom području u 2014. godini
(pružanje pomoći poradi zaštite životnog standarda, poboljšanja uvjeta življenja, zbrinjavanja socijalno
ugroženih osoba i drugi oblici dobročinstva) planira iz Proračuna Općine Pakoštane za 2014. godinu
izdvojiti ukupan iznos od 364.000,00 kn, a koji se odnosi na slijedeće oblike pomoći:
-prema kriterijima iz Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova
stanovanja i jednokratne novčane potpore (Službeni glasnik Općine Pakoštane br.1/06 i 3/11),
odobravat će se pomoć za podmirenje troškova stanovanja i jednokratne novčane potpore za što je
planirano 50.000,00 kn,
-za djelovanje Hrvatskog Crvenog križa Biograd na moru, planira se izdvojiti iznos od
24.000,00 kn,
-prema Odluci o isplati jednokratne naknade obiteljima (Službeni glasnik Općine Pakoštane
br. 1/06, 1/08, 3/10 i 3/11), roditeljima, samohranim roditeljima te posvojiteljima koji imaju prebivalište
na području Općine Pakoštane pripada pravo na novčanu naknadu u iznosu od 5.000,00 kn za svako
novorođeno ili posvojeno dijete, pa se za tu namjenu planira izdvojiti iznos od 170.000,00 kn,
-za sufinanciranje Posebnog programa za djecu s teškoćama u razvoju, koju organizira i
provodi dječji vrtić Latica u Zadru planira se izdvojiti iznos od 50.000,00 kn,
-za sufinanciranje Programa pomoći u kući starijim osobama planira se izdvojiti iznos od
70.000,00 kn.
II.
Općina Pakoštane sukladno odredbi članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (Narodne novine br. 79/07), radi poboljšanja zdravstvene zaštite i provedbe zaštite pučanstva
od zaraznih bolesti (za deratizaciju i dezinsekcija) na području Općine Pakoštane, planira iz Proračuna
Općine Pakoštane u 2014. godini izdvojiti iznos od 85.000,00 kn.
III.
Općinski načelnik će odobriti isplatu sredstava iz ovog Programa na zahtjev korisnika ili po
ugovoru zaključenim sa korisnikom iz ovog programa, osim zahtjeva za isplatu naknada za novorođenu
djecu koja se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pakoštane.
Nadzor nad provedbom ovog programa nadzire Općinski načelnik.
IV.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Općine Pakoštane» a
provodit će se od 01. siječnja 2014. godine.
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