Na temelju članka 119. 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 i članka 32.
Statuta Općine Podcrkavlje (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 4/13) Općinsko vijeće
općine Podcrkavlje na svojoj 20. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2015., donijelo je

PROGRAM
financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
na području Općine Podcrkavlje u 2016. godini
(Program: socijalna skrb i zdravstvena zaštita)
I.

Program financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti u 2016. godini temelji se
na:
• Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13 i 152/14)
• Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine br. 079/07,113/08 i 43/09)
• Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine br.71/10)
• Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje
• procjeni broja korisnika koji će ostvarivati pojedine oblike pomoć
II.

Programom financiranja javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podcrkavlje u 2016.
godini, financiranja zdravstvene zaštite i financiranja Službe traženja i 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 2016. godinu u iznosu od 185.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:
R.br.
Naziv
1.
Stipendije i školarine – jednokratne novčane pomoći
studentima
2.
Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad –
jednokratne novčane pomoći rodiljama
3.
Pomoć obiteljima i kućanstvima – jednokratne novčane

Ukupna sredstva:
60.000,00
45.000,00
20.000,00

pomoći i potpore u prevladavanju svakodnevnih teškoća
socijalno ugroženim obiteljima/samcima

4.
5.
6.

Financiranje troškova prijevoza - sufinanciranje prijevoza
učenika srednjih škola
Pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj školi (školska kuhinja)
Naknade građanima i kućanstvima u naravi - pomoć za
podmirenje troškova stanovanja, a što podrazumjeva
podmirenje: najamnine, komunalne naknade, električne
energije, troškovi plina, troškovi grijanja, troškovi vode i

0,00
10.000,00
30.000,00

odvodnje, troškovi ogrijeva i drugi troškovi stanovanja u
skladu s posebnim propisima

7.

8.

Ostale pomoći – pomoć invalidima, hendikepiranim
osobama, djeci s posebnim potrebama, darovi za djecu
povodom sv. Nikole, darovi za djecu pri polasku u 1.
Razred, pomoć pri ostvarenju programa „Male škole“ i
„Igraonice“, potpora ustanovama za djecu s posebnim
potrebama, pomoć za obrazovanje-nabavka udžbenika
osnovne škole, i ostalo
Financiranje programa udruga iz područja socijalne
skrbi i zdravstva (sukladno Pravilniku o financiranju

20.000,00

0,00

aktivnosti, projekata i/ili programa od interesa za opće dobro koje
provode uduge sredstvima proračuna Općine Podcrkavlje)

Ukupno

185.000,00

Sredstva za javne potrebe u zdravstvenoj zaštiti osigurat će se u Proračunu Općine Podcrkavlje u
2016. godini u iznosu od 20.000,00 kuna, a raspoređuju se kako slijedi:

R.br.
Naziv
1.
Zdravstvene usluge – provedba sustavne preventivne
deratizacije
2.
Ostale zdravstvene i veterinarske usluge
Ukupno

Ukupna sredstva:
15.000,00
5.000,00
20.000,00

Sredstva za rad i djelovanje Crvenog križa osigurat će su u 2016. godini u iznosu od 15.000,00 kuna,
a raspoređuju se kako slijedi:

R.br.
Naziv
1.
Crveni križ 0,2% -služba traženja+0,5%
djelatnost = 0,7% sredstava prihoda proračuna)
Ukupno

-redovita

Ukupna sredstva:
15.000,00
15.000,00

IV.

Raspored sredstava iz točke II. vršit 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.

V.
Za provedbu ovog Plana zadužuje se načelnik općine, služba računovodstva i Jedinstveni upravni
odjel.

VI.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Općine Podcrkavlje, stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.
godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODCRKAVLJE
KLASA: 400-02/15-01/13
URBROJ: 2178/13-01-15-1

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
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

