
Na temelju odredbi članka 17.stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“, broj 18/22, 46/22 i 119/22) te članka 36. Statuta Općine Motovun 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 10/13 i „Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 
1/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 
28. prosinca 2022. godine donijelo 
 
 

PROGRAM 
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu 

 
 

I. 
Ovim programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja javnih potreba u 
socijalnoj skrbi tijekom 2022. godine te aktivnosti u području zdravstvene zaštite 
građana a koje su od značaja za Općinu Motovun-Montona, za što se sredstva 
osiguravaju u općinskom proračunu kroz programe ostvarivanja prava iz Odluke o 
socijalnoj skrbi te sufinanciranje organizacija čija djelatnost ima socijalni ili zdravstveni 
karakter. 
 

II.  
(1) Program ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi temelji se na Odluci o 
socijalnoj skrbi. Program osigurava pružanje sustavne financijske pomoći korisnicima 
u vidu: pomoći u prevladavanju posebnih teškoća, pomoći za podmirenje troškova 
stanovanja i pomoći za podmirivanje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja. 
Program uključuje i pružanje jednokratnih novčanih pomoći temeljem zaključaka 
općinskog načelnika. 
(2) Za zadovoljavanje javnih potreba u socijalnoj skrbi u općinskom proračunu 
osiguravaju se sredstva namijenjena za aktivnosti kako slijedi: 
 

1. naknade građanima i kućanstvima u novcu (naknade za novorođenčad, 
jednokratne naknade, prava iz socijalnog programa) – 27.000,00 EUR, 

2. naknade građanima i kućanstvima u naravi – 10.000,00 EUR, 
3. pomoć u kući – 4.000,00 EUR, 
4. tekuće donacije za Crveni križ – 2.790,00 EUR, 
5. tekuće donacije za Dnevni centar za radnu terapiju i rehabilitaciju – 270,00 EUR, 
6. tekuća donacija - savjetovalište za brak i obitelj Pazin – 400,00 EUR, 
7. tekuće donacije udrugama u socijalnom programu – 3.500,00 EUR. 

(3) Prava iz područja socijalne skrbi korisnici ostvaruju sukladno uvodno citiranoj 
Odluci o socijalnoj skrbi i posebnim aktima koje donosi općinski načelnik. 
 

IV. 
Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz Proračuna Općine Motovun-
Montona moći kandidirati na javni natječaj koji će Općina objaviti nakon donošenja 
Proračuna za 2023. godinu, na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge. 
 

V. 
Ostale potrebe iz područja socijalne skrbi zadovoljavaju se putem institucionalnih 
oblika skrbi te podržavanjem programa i projekata izvaninstitucionalnih oblika skrbi i 



programa i projekata organizacija civilnog društva kojima se zadovoljavaju javne 
potrebe u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja građana - korisnika s područja Općine. 
 

VI. 
Za uređenje prilaza domu zdravlja - ambulante na Kanalu u Proračunu za 2023. godinu 
osigurava se 4.000,00 EUR. 
 

VII. 
Ukupna sredstva koja se planiraju za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi te 
zdravstvene zaštite u 2023. godini iznose 51.960,00 EUR. 
 

VIII. 
Za javne potrebe i usluge u zdravstvu osiguravaju se sredstva za: 

- rad hitne medicinske pomoći iznad standarda – 3.000,00 EUR, 
- sufinanciranje nabavke vozila za hitnu medicinsku pomoć – 2.850,00 EUR, 
- sufinanciranje kredita za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula – 3.000,00 

EUR. 
 

IX. 
Ukupna sredstva koja se planiraju za program javne potrebe usluga u zdravstvu  
Općine Motovun-Montona u 2023. godini iznose 8.850,00 EUR.. 
 

X. 
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Motovun-Montona za 2023. godinu, 
stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavljuje se u „Službenom glasniku Općine 
Motovun“. 
 
 
KLASA:  021-05/22-01/8 
URBROJ:  2163/05-01-22-15 
Motovun-Montona, 28.prosinca 2022. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOTOVUN-MONTONA 
 
 

PREDSJEDNIK 
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