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REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO POSAVSKA 

ŽUPANIJA 

  

           OPĆINA GUNDINCI 

                Općinsko vijeće 

 

Klasa: 400-08/14-01/9 

Urbroj: 2178/05-02/14-6 

Gundinci, ______________ 2014. godine 

 
Na temelju odredbi članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12), te članka 30. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko 

posavske županije broj 09/13), Općinsko vijeće Općine Gundinci na sjednici održanoj dana _______ 2014. godine donosi 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE  

SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE GUNDINCI 

ZA 2014. GODINU 

 

Članak 1. 

Programom socijalne skrbi i novčane pomoći na području Općine Gundinci za 2014. godinu utvrđuju se prava korisnika na oblike socijalne pomoći koje 

osigurava Općina Gundinci. 

 

Članak 2. 

Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe – samci ili obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 

mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora. 

 

Članak 3. 

Nadležna tijela po ovom Programu su Načelnik Općine Gundinci i Općinsko vijeće Općine Gundinci koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju 

odluku odnosno rješenje, sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 

O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno tijelo Brodsko-posavske županije. 

Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja osim ako zakonom nije drugačije određeno. 
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Članak 4. 

I. Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći: 

1.  Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih 

Socijalnim programom su: 

Opći uvjeti:   

 državljanstvo Republike Hrvatske 

 stalno prebivalište na području Općine Gundinci. 

 

2.  Socijalni kriteriji za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći su: 

 korisnici pomoći za uzdržavanje u Centru za socijalnu skrb Slavonskom brodu 

 drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći. 

 

 

Članak 5. 

II. Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Gundinci za 2014. godinu: 

 pomoć u ogrjevnom drvu, 

 troškovi prijevoza učenika srednjih škola, 

 pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i održavanja objekata socijalno ugroženih, 

 pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, crveni križ, 

 jednokratna novčana pomoć, 

 porodiljna naknada. 

 

 

Pomoć u ogrjevnom drvu 

Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva, ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u 

visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  županija, ili ako se pomoć daje iz sredstava općinskog proračuna, u visini koju svojom odlukom odredi Načelnik 

općine. 

Odluku iz stavaka 1. ove točke Općina Gundinci donijet će najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Načelnik općine svoju odluku donosi sukladno 

pojedinačnim zahtjevima korisnika pomoći. 

Općina Gundinci radi osiguranja sredstava za odobrenje pomoći iz stavka 1. ove točke podnosi zahtjev Brodsko-posavskoj  županiji najkasnije do 

prosinca tekuće godine. 

Pravo na pomoć mogu ostvariti osobe koje su na popisu Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod. Za svakog korisnika Općina Gundinci izdaje rješenje o 

ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. Za svakog korisnika kojem se pomoć daje iz vlastitih sredstava općine Načelnik općine izdaje rješenje o 

ostvarenju prava na pomoć u ogrjevnom drvu. 

Korisnik je dužan namjenski upotrijebiti primljenu pomoć, u protivnom gubi pravo na daljnju pomoć. Revizija prava na pomoć može se izvršiti na 

zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti najmanje jednom godišnje. 
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Subvencija prijevoza učenika srednjih škola u Slavonskom Brodu i Đakovu 

Svi učenici srednjih škola koji putuju u Slavonski Brod i Đakovo sa prebivalištem na području Općine Gundinci, koji se za put do škole  koriste javnim 

autobusnim prijevozom, mogu za vrijeme trajanja školske  ostvariti pravo na subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 30 % cijene mjesečne karte. 

Uz Zahtjev za ostvarivanje prava subvencije prijevoza podnositelj zahtjeva dužan je priložiti uvjerenje škole o redovnom upisu i pohađanju škole . 

Pravo učenika na subvenciju prijevoza, utvrdit će se za svako polugodište tekuće godine. Po utvrđenom pravu na subvenciju prijevoza za učenike 

(predočenje potrebnih potvrda) Općina Gundinci će subvenciju troškova prijevoza u iznosu od 30 % cijene mjesečne karte isplatiti prijevozniku na njegov žiro-

račun, a prema izdanim mjesečnim računima. 

 

Pomoć i njega u kući u vidu nabave namirnica i održavanja objekata socijalno ugroženih 

Pravo na subvenciju troškova pomoći i njege u kući uvidu nabave  namirnica i materijala za održavanje objekta socijalno ugrožene osobe ostvaruje se 

putem zahtjeva podnijetog Općinskom načelniku. Pravo na subvenciju troškova stanovanja može se ostvariti za pomoć u nabavi namirnica potrebni za život. 

Upravnim postupkom utvrditi će se da li podnositelj zahtjeva udovoljava kriterijima iz Socijalnog programa. Odluku o ostvarivanju prava na ovaj oblik 

pomoći donosi Općinski načelnik. Pravo na ovaj oblik pomoći realizirati će se sukladno ostvarenju Proračuna Općine. 

 

Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, Crveni križ i dr. 

  Udrugama slijepih, klub liječenih alkoholičara i udruga dijabetičara, Crveni križ  na području Brodsko-posavske  županije koje imaju članova s područja 

Općine Gundinci Općinski načelnik može na osnovu njihovog zahtjeva odobriti pomoć  ili u  visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska  županija. 

 

Jednokratna novčana pomoć 

Jednokratna novčana pomoć u visini do 2.000,00 Kn isplaćivati će se najugroženijima u određenim situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna 

bolest, neki račun, i sl.), te u određene blagdane (Sv. Nikola, Božić, Nova godina i sl.). 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina djelomično 

ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

Ovisno o težini zahtjeva i raspoloživosti sredstava u Proračunu Općinski načelnik Općine Gundinci će donijeti odluku o visini jednokratne novčane 

pomoći. Jednokratna novčana pomoć može se u pravilu ostvariti jedanput godišnje. U izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se 

ostvariti i više puta godišnje o čemu odlučuje Općinski načelnik. 

 

Članak 6. 

Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za 2014. godinu iznose kako slijedi: 

 

 Račun/ Opis Plan proračuna  Povećanje/ I. Izmjene i  Indeks 

 Pozicija 2014 smanjenje dopune za 2014 5/3 

 1 2 3 4 5 6 

Program SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ 242.500,00 -120.500,00 122.000,00 50,31% 
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A100005Akt. Pomoć građanima i kućanstvima 242.500,00 -120.500,00 122.000,00 50,31% 

 Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima   

 3 Rashodi poslovanja 242.500,00 -120.500,00 122.000,00 50,31% 

 32231 108 Električna energija 10.000,00 3.000,00 13.000,00 130,00% 

 32999 127 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00% 

 PRIJEVOZ UČENIKA 

 37212 110 Pomoć obiteljima i kućanstvima 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00% 

 JEDNOKRATNE POMOĆI 

 37217 114 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00% 

 37212 145 Pomoć obiteljima i kućanstvima 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 50,00% 

 JEDNOKRATNE POMOĆI 

 37212 170 Pomoć obiteljima i kućanstvima 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00% 

 PREHRAMBENI PAKET 

 37212 171 Pomoć obiteljima i kućanstvima 5.000,00 1.500,00 6.500,00 130,00% 

 OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ (DARIVANJE KRVI) 

 37223 168 Stanovanje 25.000,00 0,00 25.000,00 100,00% 

 OGRIJEV 

 38119 116 Ostale tekuće donacije 17.500,00 0,00 17.500,00 100,00% 

 CRVENI KRIŽ (ZAKONSKA OBVEZA) 

 UKUPNO 242.500,00 -120.500,00 122.000,00 50,31% 

 

 

Članak 7. 

Općinski načelnik može po potrebi svojom Odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa. O 

zahtjevima za ostvarivanje prava pomoći u ogrjevnom drvu, naknade troškova prijevoza učenika srednjih škola, odlučit će Općinsko vijeće Općine Gundinci 

nakon temeljitog uvida u socijalno stanje podnositelja zahtjeva, njegove obitelji odnosno domaćinstva, osim za jednokratnih novčanih pomoći o kojima 

odlučuje Općinski načelnik. 

 

Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Općine Gundinci. Načelnik je ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike 

pomoći rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava. Predviđena struktura i ukupni iznos 

potrebnih sredstava za izvršenje ovog Programa za 2014. godinu sastavni su dio ovog Programa. 
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Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj kući ili stanu. Ostvarivanje prava na pojedine oblike 

pomoći temeljem ovog Programa, može se sukladno međusobnom dogovoru ostvariti putem Centra za socijalnu skrb Slavonskog Brod, a na temelju Odluke 

Općinskog načelnika Općine Gundinci. Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je Općini Gundinci prijaviti svaku promjenu koja uvjetuje gubitak priznatog 

prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Korisnik koji ne prijavi promjenu u utvrđenom roku kojem mu prestaje pravo iz ovog Programa dužan je 

vratiti iznos primljene pomoći koju je primio za vrijeme od dana prestanka prava na pomoć.  

 

Korištenje prava utvrđenih temeljem ovog Programa počinje u pravilu od donošenja rješenja o izvršenju. 

 

Temeljem Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije, te načinu i rokovima za dostavu izvješća o ostvarivanju prava na pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinice lokalne samouprave i o ostvarivanju prava na podmirenje 

troškova ogrijeva (Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije 2/10.), Općina Gundinci dužna je voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na 

socijalnu pomoć, a izvješće za prethodni mjesec dostavljati Brodsko-posavskoj županiji na posebnom obrascu, do trećeg u tekućem mjesecu. 

 

Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Gundinci, ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.  

Prava iz ovog Programa realizirati će se po slijedećim prioritetima: 

1. Troškovi subvencije prijevoza učenika srednjih škola, 

2. Pomoć za ogrjev, 

3. Pomoć udrugama slijepih, umirovljenicima, liječenih alkoholičara, udruga dijabetičara, Crveni križ, 

4. Porodiljna naknada, 

5. Jednokratna novčana pomoć. 

 

Članak 8. 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

Ivan Kokanović 


