
 

     
REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO POSAVSKA 
ŽUPANIJA 

  
           OPĆINA GUNDINCI 
                Općinsko vijeće 

 
KLASA: 400-02/22-01/15 
URBROJ: 2178-5-02-22-1 
Gundinci, 16. prosinca 2022.g. 
 
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 
130/17, 98/19, 64/20) i Odluke o pravima iz socijalne skrbi Općine Gundinci  (Službeni vjesnik Brodsko 
posavske županije  broj 26/14), te članka 28. Statuta Općine Gundinci (Službeni vjesnik Brodsko posavske 
županije broj 14/21), Općinsko vijeće Općine Gundinci na 11. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2022. 
godine donosi 
 
 

PLAN PROGRAMA  
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI  

NA PODRUČJU OPĆINE GUNDINCI ZA 2023. GODINU 
 
 

Članak 1. 
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gundinci za 2023. 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. 

 
Članak 4. 

Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Gundinci za 2023. godinu: 
 pomoć u ogrjevnom drvu, 
 naknada troškova stanovanja, 
 jednokratna novčana pomoć, 
 jednokratne pomoći u naravi, 
 prehrambeni paketi, 
 naknada za rođenje djeteta i slično. 

 
 

Pomoć u ogrjevnom drvu 
Samcu ili obitelji koja se grije na drva, može se jednom godišnje odobriti novčani iznos za podmirenje tog 
troška u visini koju odlukom odredi Ministarstvo, ili ako se pomoć daje iz sredstava općinskog proračuna, u 
visini koju svojom odlukom odredi Načelnik općine. 
 



 

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. 
 
Naknade troškova stanovanja 
Pod troškovima stanovanja podrazumijevaju se troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, 
plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 
Jednokratna novčana pomoć 
Jednokratna novčana pomoć u visini do 398,17 EUR godišnje isplaćivati će se najugroženijima u određenim 
situacijama (troškovi liječenja, nesreća, iznenadna bolest 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 donijeti će odluku o visini 
jednokratne novčane pomoći. U izuzetno teškim slučajevima jednokratna novčana pomoć može se ostvariti i 
više puta godišnje o čemu odlučuje Općinski načelnik. 
 
U planu proračuna predviđena su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR za naknadu za novorođenče. Pomoć 
se odobrava temeljem pismenog zahtjeva  i iznosi 663,62 EUR po novorođenom djetetu.  
 
Iznos od 5.500,00 EUR predviđen je u proračunu za prigodne naknade umirovljenicima slabijeg 
mirovinskog cenzusa i osobama starijim od 65 godina koje nemaju nikakva primanja a imaju prebivalište na 
području Općine Gundinci. Prigodna naknada isplaćivati će se prigodom blagdana Uskrsa i Božića u iznosu 
i pod uvjetima koje odredi Općinski načelnik posebnom Odlukom.  
 
U Proračunu Općine Gundinci predviđen je iznos od 10.000,00 EUR za izradu dokumentacije za izgradnju 
doma za stare i nemoćne. Cilj izgradnje doma za starije i nemoćne je da se za starije mještane općine 
Gundinci omogući kvalitetnija briga i skrb. 
 
 

 
Članak 5. 

Planirana sredstva za provedbu Programa socijalne skrbi i novčane pomoći iz Općinskog proračuna za 2023. 
godinu iznose kako slijedi: 
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2009

SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

16.000,00Akt. A100005 Jednokratne novčane pomoći obiteljima i kućanstvima
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  

Izvor:  110 16.000,00Opći prihodi i primici

37 11.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37212 10.000,00145

JEDNOKRATNE POMOĆI

Pomoć obiteljima i kućanstvima

37229 1.000,00484

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Ostale naknade iz proračuna u naravi

38 5.000,00Ostali rashodi

38229 5.000,00435 Ostale kapitalne donacije građanima i kućanstvima

2.500,00Akt. A102046 Prehrambeni paketi
Funkcija: 1060 Stanovanje  

Izvor:  520 2.500,00Pomoći

37 2.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37212 2.500,00170

PREHRAMBENI PAKET

Pomoć obiteljima i kućanstvima

2.000,00Akt. A102047 Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja
Funkcija: 1060 Stanovanje  

Izvor:  520 2.000,00Pomoći

32 2.000,00Materijalni rashodi

32231 2.000,00108 Električna energija

2.500,00Akt. A102048 Pomoć obiteljima i kućanstvima u ogrijevnom drvu
Funkcija: 1060 Stanovanje  

Izvor:  520 2.500,00Pomoći

37 2.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37223 2.500,00168

OGRIJEV

Stanovanje

5.700,00Akt. A102049 Humanitarna djelatnost Crvenog križa
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  

Izvor:  110 200,00Opći prihodi i primici

38 200,00Ostali rashodi

38129 200,00473 Ostale tekuće donacije u naravi

Izvor:  520 5.500,00Pomoći

37 1.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37212 1.500,00171

OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ (DARIVANJE KRVI)

Pomoć obiteljima i kućanstvima

38 4.000,00Ostali rashodi
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2023.

38119 4.000,00116

CRVENI KRIŽ (ZAKONSKA OBVEZA)

Ostale tekuće donacije

20.000,00Akt. A102050 Naknada za novorođenčad
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  

Izvor:  520 20.000,00Pomoći

37 20.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37217 20.000,00114 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

1.000,00Akt. A102063 Pomoći građanima i kućanstvima u naravi
Funkcija: 1060 Stanovanje  

Izvor:  520 1.000,00Pomoći

37 1.000,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37212 1.000,00251

JEDNOKRATNE POMOĆI U NARAVI

Pomoć obiteljima i kućanstvima

1.500,00Akt. A102080 Sufinanciranje izleta
Funkcija: 1040 Obitelj i djeca  

Izvor:  520 1.500,00Pomoći

37 1.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37229 1.500,00269 Ostale naknade iz proračuna u naravi

5.500,00Akt. A102123 Prigodne naknade umirovljenicima
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  

Izvor:  520 5.500,00Pomoći

37 5.500,00Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37214 5.500,00446 Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis

10.000,00Akt. K102112 Izgradanja doma za starije i nemoćne
Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  

Izvor:  520 10.000,00Pomoći

42 10.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42122 10.000,00388 Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb

66.700,00UKUPNO
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Članak 6. 
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 2023. godinu sastavni su dio ovog Programa. 
 
Sredstva za realizaciju prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Gundinci, ovisno o 
pritjecanju sredstava u Proračun.  

 
 

Članak 7. 
Plan programa javnih potreba u socijalnoj skrbi objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko posavske 
županije i na web stranicama Općine Gundinci www.gundinci.hr , a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. 
godine. 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GUNDINCI 
 
 
 

Klasa: 400-02/22-01/15                                                                                               PREDSJEDNICA 
Urbroj: 2178-5-02-22-1 OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Gundinci, 16. prosinca 2022. godine  
                                                                                                                                     Marija Kadić 
 
 


