
 

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 157/13, 152/14., 99/15, 

52/16, 16/17, 130/17.98/19.), Odluke o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na 

području Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 10/16.) i članka 23. 

Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik br. 01/18.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani  

na 21. sjednici održanoj 26.11.2019.  donosi 

PROGRAM JAVNIH POTREBA  

U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2020. GODINU  

 

Članak 1.  

Javne potrebe u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju iz  Proračuna  Općine 

Brckovljani jesu oblici pomoći koji su određeni Odlukom o vrstama uvjetima i visini pomoći 

u socijalnoj skrbi na području Općine Brkcovljani, te ujedno uključuju i  dotacije za potrebe 

socijale. 

Članak 2.  

Sredstva su iskazana u okviru  Programa; Socijalna Skrb 

Aktivnost: A 100001- Naknade  i 

Aktivnost: A 100002- Dotacije za potrebe socijalne skrbi 

 

Članak 3.  

Iz proračuna općine Brckovljani radi podmirenja socijalnih potreba iz članka 2. raspoređuju se 

1.645.000,00 kuna za slijedeće naknade: 

1. Jednokratne pomoći, troškovi stanovanja i jednokratna pomoć umirovljenicima za 

Božić                                                                                                         650.000,00 

2. Sufinanciranje škole plivanja djeci OŠ                                                       70.000,00 

3. Sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolaca i studenata                      400.000,00    

4. Sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu                                             400.000,00 

5. Poklon paketi djeci OŠ za Božić                                                                 25.000,00 

6. Dar novorođenom djetetu.                                                                         100.000,00 

 

Članak 4. 

Sredstva donacija iz članka 2. namijenjenih za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi u 

iznosu od 255.000,00 osiguravaju se za: 

1. Financiranje ustanova i udruga za programe socijale od  interesa za općinu 

Brckovljani;  koje djeluju na području općine Brckovljani ili za potrebe općine 

Brckovljani i to : 

1.1. Crveni križ Dugo Selo                                                    90.000,00 kuna 

1.2. Patronažna služba doma zdravlja za dojenačku Hranu  15.000,00 kuna 



2. Financiranjem udruga čije djelovanje obuhvaća programe socijalnog karaktera u 

ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.  

 

Članak 5. 
Raspodjela sredstava iz točke 2. prethodnog članka provest će se putem javnog natječaja za 

financiranje udruga s područja socijalne skrbi. 

Ukoliko iz opravdanih razloga neke aktivnosti i programi s područja socijalne skrbi nisu 

mogli biti planirani u godišnjem planu udruge, te se udruge za taj program ili aktivnost nisu 

mogle javiti na javni natječaj sredstva se mogu dodijeliti jednokratno temeljem Zaključka, ali 

najviše do 5.000,00 kuna. 

 

Članak 6 

Korisnici iz prethodnog članka  podnose izvješća o utrošku sredstava Općinskom načelniku 

Općine Brckovljani u rokovima propisanim za godišnje izvješće o izvršenju Općinskog 

proračuna.   

Članak 7. 

Ovaj Program javnih potreba u socijalnoj skrbi čini sastavni dio Proračuna Općine 

Brckovljani te stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Brckovljani, a primjenjuje se od 01.01.2020.  

 

 

 

Klasa: 402-04/19-01/48 

Ur.broj: 238/04-19-1 

Dugo Selo, 26.11.2019.     

 

                 

                                                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća  

Općine Brckovljani  

    Tihomir Đuras v.r. 

 


