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PRIJEDLOG    

 
Na temelju članka 32. Statuta Općina Ivanska ("Službeni vjesnik", broj 01/13 i 

11/13), te Proračuna za 2015. godinu, Općinsko vijeće Općine Ivanska na svojoj 12.   

sjednici  održanoj ____2015. godine  donosi  

 

 

PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OPĆINE IVANSKA ZA 2015. godinu 

 

 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se oblici, način financiranja podmirenja troškova 

socijalno ugroženih osoba na području Općine Ivanska  u 2015. godini. 

 

Članak 2. 

 U proračunu Općine Ivanska za 2015. godinu  za ostvarivanje Programa socijalnih 

potreba  za 2015. godinu planirano je   248.000,00 kuna za slijedeće potrebe:  

                                                                                                                            . 

 Hrvatski crveni križ 20.000,00 

 Prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja 40.000,00 

 Naknada za ogrjev socijalno ugroženih 60.000,00 

 Naknada za novorođeno dijete u obitelji-promicanje 

nataliteta 

20.000,00 

 Jednokratna pomoć redovitim studentima  35.000,00 

 Prigodno darivanje djece (Djed Božićnjak) 

 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

 Stanovanje (el. Energija, voda i sl. korisnika socijalne 

skrbi)  

 

 

10.000,00 

33.000,00 

30.000,00 

          

Članak 3. 

 Sredstva za podmirenje troškova  utvrđena ovim Programom uplaćivati će se: 

-    Crvenom križu na temelju ispostavljenih faktura, 

- Prehrana učenika slabijeg imovinskog stanja na temelju faktura ispostavljeni od 

strane Osnovne škole Ivanska sa popisom korisnika, 

- Naknada za ogrjev socijalno ugroženih,  istima se isplaćuje na temelju popisa 

dostavljenog od nadležnog Centra za socijalnu skrb, 

- Naknada za novorođeno dijete u obitelji, podnositeljima zahtjeva na njihove tekuće 

račune, štedne knjižice i slično, na temelju pravovaljane dokumentacije sukladno 

Odluci o promicanju nataliteta, 

- Jednokratna pomoć redovitim studentima na žiro račun , kada za to odluku donese 

Općinsko vijeće . 

- Za svu djecu s područja Općine Ivanska u dobi od 1 godine  do 4. razreda  osigurati 

će se prigodan poklon u naravi povodom božićnih blagdana. 
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- Za sve učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Ivanska , 

sufinancira se prijevoz mjesečne karte u iznosu od  10% od ukupne  cijene  mjesečne 

karte sukladno Odluci Vlade RH, a plaća se prijevozniku temeljem ispostavljene 

fakture sa popisom učenika. Ovim Programom planirana su sredstva za  drugo 

polugodište školske godine 2014/2015. godine odnosno od 1-6 mjeseca 2015.godine  

Daljnje sufinanciranje ovisit će o Odluci Vlade RH, odnosno ukoliko će Vlada RH 

sufinancirati  prijevoz u školskoj godini 2015/2016. za prvo polugodište  i Općina će 

učestvovati u sufinanciranju sa 10% i rebalansom Proračuna uravnotežiti  ovu stavku. 

- Stanovanje  za najugroženije korisnike socijalne skrbi participira se  u podmirenju 

najosnovnijih   potreba stanovanja (voda, struja i sl), temeljem osobnih zahtjeva 

korisnika, uz predočenje dokaza da su korisnici socijalne skrbi , na temelju procjene 

Povjerenstva  za  ocjenu zahtjeva  plaćanja   i odluke načelnika. 

- Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani prihodi, sredstva iz stavka 1. ovog 

članka uplaćivati će se prema mogućnostima Proračuna. 

 

Članak 4. 

 Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Općine Ivanska 

 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:551-01/15-01/___ 

URBROJ:2110/02-01-15-__ 

U Ivanskoj, ____ 2015.                                                                        

 

                                                                                                                

PREDSJEDNICA: 

                                                                                                                         Ivana Peršić  

 


