
  
 

 
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  .sjednici održanoj dana,  21.12. 2015.god., donosi  

 
    IZMJENE I DOPUNE SOCIJALNOG PROGRAMA 

Općine Podturen za 2015. godinu 
  

a. UVOD 
 

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 2015. godinu utvrđen je sa svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba 
socijalno ugroženih kategorija građana koje su se zbog različitih okolnosti našle u stanju 
socijalno zaštitne potrebe. 

 
Socijalnom kartom Općine Podturen utvrđuju se najugroženije kategorije mještana, a to 

su: 
1. Staračka jednočlana domaćinstva i dvočlana domaćinstva, 
2. Mnogočlane obitelji težeg imovnog stanja, 
3. Umirovljenici sa niskom mirovinom, 
4. Invalidi, 
5. Korisnici socijalne pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 
6. Djeca bez oba roditelja, 

 
b. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI 

 
Glede naprijed navedenog oblici socijalne pomoći u okviru ove Odluke su: 
 
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
2. Pomoć za podmirenje troškova školovanja, 
3. Pomoć za prehranu, 
4. Pomoć za pokriće dijela ekonomske cijene u predškolskoj ustanovi socijalno 

ugroženim obiteljima, 
5. Pomoć u radu humanitarnih udruga, 
6. Pomoć mnogočlanim obiteljima težeg imovnog stanja, 
7. Pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika, 
8. Jednokratne novčane pomoći, 
9. Pomoć starijim osobama. 
10. Otpis obveza prema Općini Podturen. 

 
c. SREDSTVA U PRORAČUNU OPĆINE 

 
Predviđena sredstva u Proračunu Općine Podturen za potrebe socijalne skrbi osigurat će 

Općina ovisno o mogućnostima sukladno članku 7. Zakona, te je za 2015.godinu predviđen iznos 
za izvršenje ovog programa u iznosu od 125.000,00 kuna kako slijedi: 

 
- Pomoći obiteljima i kućanstvima-  25.000,00 
- pomoć za ogrijev                       -   80.000,00 
- dotacija Crvenom križu              -   20.000,00 
 
 
 
 



                                         
 
                                                   Članak 1. 
 
Jedinica lokalne samouprave obavezna je u svom proračunu osigurati sredstva za 

ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja sukladno  Zakonu o socijalnoj 
skrbi, («Narodne novine» broj 57/11),tumačenja da u troškove stanovanja uključuju najamnica, 
komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnjavanja i drugi troškovi 
stanovanja). Isto Općina osigurava prema svojim mogućnostima. 
                                                            Članak 2. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema samac ni obitelj ako ima u 
vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili kuću za odmor ili je imao kuću, stan ili kuću za odmor i 
nekome je darovao ili dao ugovorom o doživotnom uzdržavanju ( u tom slučaju postoji klauzula 
tko ga je dužan uzdržavati, te ako imaju sposobnu djecu koja su ga dužna uzdržavati). 
                                                           Članak 3. 

Prema Zakonu o obitelji, odnosno Općina može subvencionirati boravak djece u dječjim 
vrtićima i jaslicama, davati pomoć za plaćanje školske kuhinje djeci iz obitelji slabog 
imovinskog stanja, pomoć u financiranju školovanja učenika i studenata slabog imovinskog 
stanja. 

                                               Članak 4. 
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 5. 
 
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 6. 
Određene vrste pomoći iz ovog Socijalnog programa mogu se dodijeliti i bez zahtjeva 

korisnika. 
                                               Članak 7. 
Ovlašćuje se načelnik Općine za provođenje ovog Programa. 
                                              
                                                 Članak 8. 

 
Izmjene i dopune Socijalnog  programa  stupaju na snagu danom objave u  „Službenom 

glasniku Međimurske županije. 
 
OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 

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

            Podturen,21.12. 2015.god. 
 
 
                                Predsjednik Općinskog vijeća: 
                               Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.v.r.              
 


