Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15
123/17 i 98/19) i članka 32. Statuta Općine Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije broj 7/18) Općinsko vijeće općine Podcrkavlje na svojoj 23. sjednici održanoj dana
03. prosinca 2019., donijelo je
PROGRAM
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
na području Općine Podcrkavlje u 2020. godini
I.
Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2020. godini
temelji se na:
• Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i
130/17 i 98/19)
• Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 079/07,113/08,
43/09 i 130/17)
• Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br.71/10)
• Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje („Službeni vjesnik Brodskoposavske županije“ 23/15)
• procjeni broja korisnika koji će ostvarivati pojedine oblike pomoći
II.
Programom financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine
Podcrkavlje u 2020. godini, financiranja zdravstvene zaštite i financiranja Službe traženja te
redovne djelatnosti Crvenog križa (u daljnjem tekstu: Program), osigurava se pružanje pomoći
socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim
okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju
osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja
kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih
potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo, te prevenciju zaštite od zaraznih bolesti
kao i osiguranje sredstava za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i
područne (regionalne) samouprave izdvaja se 0,2% sredstava prihoda jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i za javne ovlasti i redovne djelatnosti izdvaja se 0,5%
sredstava prihoda sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.
III.
Sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi osiguravaju se u Proračunu
Općine Podcrkavlje za 2020. godinu u iznosu od 375.000,00 kuna, a raspoređuju se kako
slijedi u tabelarnom prikazu:

UKUPNO
375.000,00

PROGRAM 2011 SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima
Naknada za novorođenčad
Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrjevnom drvu
Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje
Stipendiranje studenata
Darivanje povodom sv. Nikole
Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima u naravi
Sufinanciranje dječje igraonice za djecu predškolske dobi
Sufinanciranje radnih bilježnica i ostalog školskog pribora
osnovnoškolcima i srednjoškolcima

50.000,00
75.000,00
20.000,00
10.000,00
60.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
125.000,00

IV.
Sredstva za javne potrebe u zdravstvenoj zaštiti osigurat će se u Proračunu Općine
Podcrkavlje u 2020. godini u iznosu od 50.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
PROGRAM 2014 ZAŠTITA OKOLIŠA

1.
2.
3.
4.

Ukupno
90.000,00

Veterinarsko – higijeničarski poslovi
Deratizacija i dezinsekcija
Financiranje rada skloništa za životinje
Nadziranje divljih deponija

10.000,00
40.000,00
25.000,00
15.000,00

Sredstva za rad i djelovanje Crvenog križa osigurat će su u 2020. godini u iznosu od
15.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
RADOVITA DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA
Aktivnost A100040 – REDOVITA DJELATNOST GRADSKOG
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
Crveni križ 0,2% -služba traženja+0,5% -redovita djelatnost =
0,7% sredstava prihoda proračuna)

Ukupno
15.000,00
15.000,00

V.
Raspored sredstava iz točke III. i IV. vršit će se sukladno odredbama Odluke o
socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje, sukladno Odluci o prihvaćanju Programa
mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti-dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za Općinu
Podcrkavlje kao i Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, a sve sukladno financijskim
mogućnostima proračuna.

VI.

Za provedbu ovog
Jedinstveni upravni odjel.

Plana zadužuje se načelnik općine, služba računovodstva i
VII.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine.
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Damir Miletić, ing.

DOSTAVITI:

1. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Sektor za financiranje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Katančićeva 5, 10000 Zagreb,
2. Državni ured za reviziju, Petra Krešimira IV br. 20, 35000 Slavonski Brod
3. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
4. „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, P. Krešimira IV br. 1, Slav. Brod
5. Internet stranica Općine Podcrkavlje – www.podcrkavlje.hr
6. Računovodstvo
7. Dosje Općinskog vijeća
8. Pismohrana - ovdje

