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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 6. i 
članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15) te članka 
13. Statuta Općine Medulin ("Službene novine općine Medulin“ br. 2/13), Općinsko vijeće 
Općine Medulin, na 7. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donosi  
 

PROGRAM  

JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU  

OPĆINE MEDULIN ZA 2018. GODINU 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi te visina 
sredstava koja će se u 2018. godini osiguravaju u Proračunu Općine Medulin za njihovo 
ostvarenje. 

Općina Medulin u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava lokalne potrebe u 
oblasti socijalne skrbi. Ovaj program utvrđuje njihove oblike i obujam provođenja u 2018. 
godini. Sredstva za njegovo provođenje osiguravaju se u Proračunu Općine Medulin. 

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018. godinu u 
svojoj osnovi sadržava razradu oblika zaštite socijalno ugroženog pučanstva koja se temelji 
na aktima nadležnih tijela lokalne samouprave, a koji su svojom razinom, oblikom ili uvjetima 
za ostvarivanje iznad propisanih prava ili standarda u Republici Hrvatskoj. 

Financiranje programa temeljeno je na sredstvima proračuna Općine koja su financijski 
iskazana u ovom programu. 

Pojedini oblici zaštite navedeni u programu namijenjeni su socijalno ugroženim osobama 
koje svoja prava ne mogu ostvariti putem i na temelju programa Vlade Republike Hrvatske ili 
po drugim osnovama. 

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018. godinu 
sadržava slijedeće, a riječ je o onim potrebama stanovnika koje su poradi zakonskih rješenja 
u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene skrbi date u nadležnost lokalnoj samoupravi, a to 
su: 

1. pomoć u prevladavanju posebnih teškoća materijalna zaštita - zaštita braka, 
obitelji, djece, mladeži i osoba treće životne dobi, 

2. pomoć za novorođenčad, 
3. subvencioniranje učešća roditelja u predškolskim ustanovama, 
4. subvencioniranje troškova prehrane u osnovnoj školi,  
5. osiguranje prava na besplatan prijevoz, 
6. pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi, 
7. ukop nezbrinutih osoba i pomoć u sufinanciranju troškova ukopa, 
8. dopunska materijalna zaštita vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih 

obitelji, 
9. zaštita članova obitelji osoba na obaveznoj vojnoj službi, 
10. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
11. sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza učenicima osnovnih i srednjih 

škola s prebivalištem na području Općine Medulin. 
 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 Kategorije korisnika socijalne skrbi u 2018. godini su slijedeće: 

1. Korisnik prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi: 
- korisnik pomoći za uzdržavanje. 

2. Korisnik prava temeljem kriterija primanja:  
a) osoba koja živi sama, ima primanja do 1.940,00 kuna, 
b) dvočlana obitelj koja ima ukupni mjesečni prihod manji od 2.789,00 kuna, 
c) tročlana obitelj koja ima ukupni mjesečni prihod manji od 3.638,00 kn,  
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d) četveročlana obitelj koja ima ukupni mjesečni prihod manji od 4.487,00 kuna, 
e) ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se 

za 363,00 kune. 
 

3. Korisnik prava temeljem zdravstvenog kriterija: 
- tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete,  
- tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga 

osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim 
životnim potrebama, 

- druga osoba koja je u nevolji zbog ovisnosti o drogama, alkoholu ili poremećenih 
odnosa u obitelji. 

Primanjem u smislu ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca 
ili obitelji ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za 
ostvarivanje prava na subvenciju, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po 
osnovi rada, mirovine, uzdržavanja, prihoda od imovine ili na bilo koji drugi način. 

U primanja iz prethodnog članka ne uračunava se: 
- novčana naknada za tjelesno oštećenje, 
- doplatak za pomoć i njegu, 
- ortopedski dodatak, 
- osobna invalidnina, 
- stipendija. 
Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član 

obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji. 
 

III. PROGRAMSKI ZADACI 

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin za 2018. godinu 
provodit će se slijedeći oblici zaštite: 

1. MATERIJALNA ZAŠTITA 

Socijalno ugroženom stanovništvu osigurava se dodatna materijalna zaštita, kako slijedi: 

- korisnicima socijalnog programa općine jednokratno, ili u više navrata godišnje, 
osigurava se novčana pomoć ili paket s hranom, a na prijedlog  Socijalnog vijeća, 
načelnika općine, temeljeno na usvojenim kriterijima sadržanim u Odluci o socijalnoj skrbi 
na području Općine Medulin, 

- prema potrebi, a na prijedlog Socijalnog vijeća, načelnik općine osigurava jednokratnu 
novčanu pomoć ili paket s hranom obitelji ili pojedincu (samcu) koji se nađu u stanju 
materijalne ili socijalne ugroženosti, 

- umirovljenicima s područja Općine Medulin osigurava se dodatna materijalna zaštita u 
iznosu od 220,00 kuna mjesečno ukoliko ispunjavanju jedan od slijedećih uvjeta a 
nemaju nikakvih drugih prihoda: 

a) osoba koja živi sama ima mirovinu manju od 1.940,00 kuna  
b) dvočlana obitelj koja ima ukupni mjesečni prihod manji od 2.789,00 kuna, 
c) tročlana obitelj koja ima ukupni mjesečni prihod manji od 3.638,00 kn,  
d) četveročlana obitelj koja ima ukupni mjesečni prihod manji od 4.487,00 kn. 
 

2. POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD 

Općina Medulin će izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 2.000,00 kuna za 
svako novorođeno dijete roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Medulin. 

 
3. SUBVENCIONIRANJE UČEŠĆA RODITELJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 

Podmiruju se troškovi boravka djece u predškolskim ustanovama za: 

- djecu poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja i civilnih žrtava domovinskog 
rata u iznosu od 100%, 

- djecu invalida domovinskog rata i djecu civilnih invalida domovinskog rata čiji je 
invaliditet veći od 80% tjelesnog oštećenja, odnosno invalidnosti, u iznosu od 100% 

- djecu korisnika socijalne pomoći u iznosu od 100%, 
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- djecu bez oba roditelja u iznosu od 100%, 
- roditeljima koji u predškolskim ustanovama imaju istovremeno dvoje ili više djece, 

sufinancirani dio za drugo dijete iznosi 30 % dok za svako slijedeće dijete 
sufinancirani dio iznosi 100%. 

 
Iznimno od odredbi stavka 1. do 5. ovog članka, Općinski Načelnik može donijeti 

poseban Zaključak o subvencioniranju učešća roditelja u cijelosti, u slučajevima kada se 
utvrdi da se korisnik našao u posebnoj nedaći.  

4. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA PREHRANE U OSNOVNOJ ŠKOLI 

Osigurava se pravo na sufinanciranje troškova prehrane učenicima osnovnih škola koji 
su korisnici dječjeg doplatka, socijalne pomoći i djeci poginulih branitelja, kako slijedi: 

1. učenicima koji su korisnici dječjeg doplatka ili troškovi toplog obroka sufinanciraju 
se u iznosu od 50%, 

2. učenicima koji su korisnici prava na socijalnu pomoću, troškovi toplog obroka 
sufinanciraju se u iznosu od 100%, 

3.  djeci poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja i civilnih žrtava 
domovinskog rata, troškovi toplog obroka sufinanciraju se u iznosu od 100%, 

4. djeci bez oba roditelja, troškovi toplog obroka sufinanciraju se u iznosu od 100%, 
5. djeca čiji roditelji (domaćinstvo) imaju 3 i više djece (do navršene 26. godine 

života) troškovi toplog obroka sufinanciraju se u iznosu od 30%. 
Iznimno, pravo na podmirenje troškova toplog obroka u Osnovnoj školi Dr. Mate 

Demarin u Medulinu imaju i djeca koja nemaju prebivalište na području Općine Medulin, a 
žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim prilikama, a na temelju zaključka Općinskog 
Načelnika. 

Iznimno od odredbi stavka 1. do 5. ovog članka, Općinski Načelnik može donijeti 
poseban Zaključak o subvencioniranju učešća roditelja u cijelosti, u slučajevima kada se 
utvrdi da se korisnik našao u posebnoj nedaći.  

5. OSIGURANJE PRAVA NA BESPLATAN PRIJEVOZ 

Pravo na besplatan prijevoz u javnom prometu na linijama koje održava J.P. 
"Pulapromet" d.o.o. Pula osigurava se osobama sa stalnim boravkom na području Općine 
Medulin, koji su korisnici dodatne materijalne zaštite temeljem visine cenzusa određenog 
ovim Programom.  

Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, Općinski Načelnik može donijeti poseban 
Zaključak o ostvarivanju  prava na besplatan prijevoz u javnom prometu na linijama koje 
održava J.P. "Pulapromet" d.o.o. Pula osobama koje nisu korisnici spomenute pomoći, a na 
prijedlog Socijalnog vijeća Općine Medulin. 

6. POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI 

Sufinanciraju se troškovi u osiguravanju zdravstvene skrbi osobama koje su korisnici 
prava temeljem članka 7., točka 1. i 2. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Medulin. 

Pomoć se odobrava na temelju prijedloga liječnika opće prakse i zaključka Socijalnog 
vijeća koji, uz zdravstvene kriterije, uzima u obzir i socijalne i materijalne prilike potencijalnih 
korisnika. 

Pružanje usluga zdravstvene pomoći i njege u kući Općina Medulin ugovara sa pravnim 
osobama ovlaštenim za pružanje te vrste usluga. 

Sufinanciraju se troškovi u osiguranju zdravstvene skrbi osobama kojima su neophodni 
lijekovi, a liječnik ih propiše kao potrebne odnosno korisne radi smanjenja bolova, 
produženja života odnosno olakšavanja bolesti.  
 
7. UKOP NEZBRINUTIH OSOBA I POMOĆ U SUFINANCIRANJU TROŠKOVA UKOPA 

Podmiruju se u cijelosti troškovi ukopa nezbrinutih osoba umrlih na području Općine 
Medulin i osoba s prijavom boravka na području Općine Medulin, koje nemaju bliže srodnike 
koji bi bili u mogućnosti podmiriti troškove ukopa. 
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Sufinanciraju se troškovi ukopa osoba čija obitelj ima potrebu za materijalnom zaštitom, 
ukoliko je umrla osoba bila korisnik socijalnog programa Vlade RH i Općine Medulin ili 
ukoliko pomoć obitelji predloži Socijalno vijeće Općine. O visini pomoći odlučuje Vijeće. 
 
8. DOPUNSKA MATERIJALNA ZAŠTITA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA I  

    ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI 

Osiguravaju se sredstva za dopunsku materijalnu zaštitu vojnih i civilnih invalida rata i 
članova njihovih obitelji temeljem Odluke o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih 
invalida rata, učesnika rata i članova njihovih obitelji Općine Medulin od ("Službene novine 
grada Pule" br:3/95) u iznosu od 275 kuna mjesečno. 

 
9. ZAŠTITA ČLANOVA OBITELJI OSOBA NA OBAVEZNOJ VOJNOJ SLUŽBI 

Osiguravaju se sredstva za novčanu pomoć članovima obitelji čiji se hranitelj nalazi na 
obveznoj vojnoj službi temeljem Zakona o preuzimanju Zakona o zaštiti članova obitelji 
osoba na obveznoj vojnoj službi, do povratka istog iz vojne službe. 

Mjesečni iznos navedenih novčanih sredstava određen je Rješenjem Centra za socijalnu 
skrb Pula. 

 
10. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade vrši tijelo općinske uprave nadležno za 
komunalne poslove shodno mjerilima utvrđenim odgovarajućom Odlukom o oslobađanju 
plaćanja komunalne naknade. 

Prilikom donošenja odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, nadležno tijelo 
u specifičnim slučajevima može zatražiti mišljenje Socijalnog vijeća općine. 

 
11. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA AUTOBUSNOG PRIJEVOZA UČENICIMA  

OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE 
MEDULIN. 
Općina Medulin sufinancirati će troškove autobusnog prijevoza učenicima osnovnih i 

srednjih škola koji iste pohađaju na području Grada Pule, a kojima se troškovi prijevoza ne 
podmiruju Odlukom resornog ministarstva ili nekom drugim aktom. 

Uvjeti, način i iznosi definirati će se posebnim Zaključkom Općinskog Načelnika Općine 
Medulin.  

 
12. JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI 

 Javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za koje se ovim Programom osiguravaju 
sredstva u proračunu Općine Medulin u 2018. godini u iznosu od 1.509.250,00 kn jesu: 

Redni broj Naziv udruge / kluba 
Odobreni iznos u proračunu 

Općine Medulin za 2018. 
godinu 

1 Sufinanciranje rada ambulante Pomer  15.000,00 kn 

2 
Sufinanciranje IDZ – troškovi zdravstvene 
stanice Medulin 

70.000,00 kn 

3 
Sufinanciranje IDZ – hitna medicinska 
pomoć 

141.000,00 kn 

4 Obilježavanje značajnih datuma 30.000,00 kn 

5 
Sufinanciranje povrata kredita za Opću 
bolnicu Pula 

148.000,00 kn 

6 
Sufinanciranje nabavke opreme za Opću 
bolnicu Pula 

40.000,00 kn 

7 
Sufinanciranje smještaja djece u 
predškolskim ustanovama 

120.000,00 kn 

8 
Sufinanciranje toplog obroka učenika u 
osnovnim školama 

90.000,00 kn 
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9 Naknade za novorođenčad 140.000,00 kn 

10 Sufinanciranje prijevoza učenika 130.000,00 kn 

11 Jednokratne pomoći stanovništvu 150.000,00 kn 

12 Sufinanciranje pogrebnih troškova 20.000,00 kn 

13 Materijalna zaštita boraca 22.000,00 kn 

14 Sufinanciranje nabavke lijekova 15.000,00 kn 

15 Pomoć za nabavku ogrijeva 14.250,00 kn 

16 Mjesečna naknada umirovljenicima 161.900,00 kn 

17 Sufinanciranje prijevoza umirovljenika 180.000,00 kn 

18 
Naknada za zdravstvenu njegu i pomoć u 
kući 

62.100,00 kn 

19.  
Sufinanciranje  ambulante Pomer – 
nabava opreme  

5.000,00  

 UKUPNO 1.554.250,00 kn 

 

13. SUFINANCIRANJE DRUŠTAVA, USTANOVA I INSTITUCIJA KOJE IMAJU SOCIJALNI  

      KARAKTER PUTEM IZRAVNE DODJELE SREDSTAVA 

Općina Medulin će u svom proračunu za 2018. godinu osigurati sredstva u iznosu od 
320.000,00 kn za sufinanciranje rada, putem izravne dodjele sredstava, slijedećih udruga, 
društava, ustanova i institucija, koji imaju socijalni karakter kako slijedi:  

Redni broj Naziv udruge / kluba 
Odobreni iznos u proračunu 

Općine Medulin za 2018. 
godinu 

1 
Sufinanciranje Dnevnog centra za 
rehabilitaciju Veruda - Pula 

190.000,00 kn 

2 Sufinanciranje Hrvatskog Crvenog križa   150.000,00 kn 

3 Sufinanciranje Sigurne kuće Istra 20.000,00 kn 

 UKUPNO 360.000,00 kn 

14. SUFINANCIRANJE UDRUGA KOJE IMAJU SOCIJALNI KARAKTER  

Javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, za koje se ovim Programom osiguravaju 
sredstva u proračunu Općine Medulin u 2018. godini u iznosu od 80.000,00 kn jesu potrebe 
djelovanja udruga sa socijalnim karakterom na području Općine Medulin ili za korisnike s 
područja Općine Medulin, a s ciljem poticanja građana na aktivno uključivanje i sudjelovanje 
u razvoju lokalne zajednice kako slijedi:  

· nesmetano izražavanje, zastupanje i uvažavanje različitih interesa i vrednota, 
· pokretanje inicijativa usmjerenih na određene društvene mjere,  
· obavljanje socijalnih i javnih usluga od općeg interesa na području zdravstva i 

socijalne skrbi,  

· poticanje međusobnog udruživanja, povezivanja i suradnje u rješavanju općih 
interesa,  

· jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva,  
· razvoj volonterizma.  
Ovaj program Općina Medulin provoditi će u suradnji s udrugama sa socijalnim 

karakterom kroz pružanje materijalne i nematerijalne podrške. Radi sufinanciranja programa 
/ projekata udruga, Općina Medulin, će po usvajanju ovog Programa,  objaviti javni natječaj.  

Programske / projektne prijedloge ocjeniti će Povjerenstvo za udruge i predložiti 
sufinanciranje sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Medulin.  
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Sufinancirati će se programi / projekti od interesa za opće dobro, čije će provođenje kroz 
dugoročni ili vremenski ograničeni rok dati vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom će se 
podići kvaliteta života pojedinca i unaprjediti razvoj šire društvene zajednice, u sljedećim  
područjima:  
• Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom 
• Rad sa starijim osobama  
• Unaprjeđenje kvalitete rada udruga  
• Afirmacija i unaprjeđenje volonterizma.  

Za javne potrebe udruga sa socijalnim karakterom osiguravaju se sredstva u Proračunu 
Općine Medulin za aktivnosti, poslove i djelatnosti od značaja za Općinu Medulin kako slijedi:   

1. Za sufinanciranje programa u svrhu zaštiite i unaprijeđenja kvalitete života osoba s 
invaliditetom provođenjem slijedećih aktivnosti: 

- sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu, 
- individualni rad s članovima,  
- kućne posjete članovima,  
- zajedničke posjete zabavnim, glazbenim i sportskim djelatnostima,  
- zajedničko uklanjanje prostornih barijera,  
- druženje i sportsko-rekreativni susreti osoba s invaliditetom, 
- psihosocijalna pomoć i rehabilitacija,  
- organizacija raznih radionica za osobe s invaliditetom, 
- ostale aktivnosti koje imaju za cilj zaštiitu i unaprijeđenje kvalitete života 

osoba s invaliditetom. 
Plan: 77.000,00 kn  

2. Za sufinanciranje programa u svrhu liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije osoba 
liječenih od problema ovisnosti provođenjem slijedećih aktivnosti: 

- održavanje redovnih tjednih sastanaka,  
- pojedinačni razgovori sa liječenim ovisnicima i sa članovima njihovih obitelji, 
- posjećivanje drugih klubova u regiji,  
- ostale aktivnosti koje imaju za cilj liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije 

osoba liječenih od problema ovisnosti. 
Plan: 3.000,00 kn  

Sredstva osigurana Proračunom Općine Medulin u ukupnom iznosu od 
80.000,00 kn doznačiti će se udrugama sa socijalnim karakterom temeljem 
sklopljenih ugovora s Općinom Medulin.  

Ugovorom određeni dio odobrenih sredstava isplaćivati će se po potpisivanju 
ugovora o sufinanciranju, dok će se ostatak sredstava isplatiti nakon dostavljenih 
dokaza o realizaciji programa / projekta i opravdanom utrošku odobrenih sredstava.  

Svaka udruga čiji će se program / projekt sufinancirati iz Proračuna Općine 
Medulin, o svom radu i realizaciji sredstava utvrđenih ovim Programom morati će 
podnijeti financijsko i narativno izvješće Općini Medulin o svakom pojedinačnom 
sufinanciranom programu / projektu, do kraja kalendarske godine.   

ZAVRŠNE NAPOMENE 

Pojedinačna prava iz ovog Programa osiguravat će se isključivo osobama koje imaju 
prebivalište na području Općine Medulin. Ostvarivanje pojedinog prava može se uvjetovati 
trajanjem prebivališta.Pojedinačna prava podliježu redovnom ažuriranju glede uvjeta i 
okolnosti pod kojima su ostvarena.Prava koja će se na temelju ovog Programa utvrditi 
Odlukom o socijalnoj skrbi i drugim općim aktima, ostvarivat će se u okviru mogućnosti 
Proračuna za 2018. godinu.  
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Općinsko vijeće Općine Medulin 
Predsjednik 
Marko Zlatić 

 
 


