
   
                                                                                                                                  

 
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/11), i članka 31. Statuta Općine 

Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije’» br. 5/13.) Općinsko vijeće Podturen  na 5. sjednici 
održanoj dana , 21.12. 2017.god., donosi  

 
 
 

  1. IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA 
Općine Podturen za 2017. godinu 

  
 
                                                      Članak 1. 
 
Ovim programom razrađuju se i raspoređuju sredstva korisnicima socijalne skrbi sukladno članku 

10. Zakona o socijalnoj skrbi i članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi. 
Socijalni program za 2017. godinu utvrđen je sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba 

socijalno ugroženih kategorija građana koje su se zbog različitih okolnosti našle u stanju socijalno 
zaštitne potrebe. 
 

Članak 2. 
 

Predviđena sredstva u Proračunu Općine Podturen za potrebe socijalne skrbi osigurat će Općina 
ovisno o mogućnostima sukladno članku 7. Zakona, te je za 2017.godinu predviđen iznos za izvršenje 
ovog programa u iznosu od : 165.000,00 kuna. 

 
 
                                                                          Plan                                 Novi Plan: 
 

1.   Pomoći obiteljima i kućanstvima 45.000,00   60.000,00                       
2.  pomoć za ogrijev                           80.000,00    80.000,00                       
3.  dotacija Crvenom križu                 20.000,00    25.000,00                        

 
                                                                Članak 3. 
 
Za sve zahtjeve u pogledu traženja subvencija odnosno bilo kakvog oblika materijalne pomoći 

tražitelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju (Izvadak iz zemljišne knjige, iz Katastra, Porezne 
uprave, liječničko mišljenje o nesposobnosti za rad, odrezak mirovina, rješenje o nasljeđivanju) i druge 
dokaze koje odredi općinski načelnik. 

                                                               Članak 4. 
 
Osobe koje su radno sposobne, a primaju pomoć s više različitih osnova iz ovog Socijalnog 

programa, dužne su se uključiti  u uređenje naselja u kojem žive. 
 
                                                               Članak 5. 
Određene vrste pomoći iz ovog Socijalnog programa mogu se dodijeliti i bez zahtjeva korisnika. 
 
                                                                Članak 6. 

 
Ovlašćuje se načelnik Općine za provođenje ovog Programa. 
 
                                                                Članak 7.  

 
Ovaj Socijalni program Općine Podturen za 2017.god. stupa na snagu danom objave u  

„Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1.01.2017.god. 
 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
  

Klasa: 400-02/17-01/15 
Urbroj:2109/13-01-17-01  

    Podturen,21.12.2017.god. 
 
 
                                Predsjednica Općinskog vijeća: 
                                                                      Mirjana Murk.v.r.              


