
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 
32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.10/09 i 7/13), Općinsko 
vijeće općine Oriovac na  5. sjednici održanoj   19.12.2017. godine, donosi

  PROGRAM
 SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OPĆINE ORIOVAC ZA 2018. GODINU

UVOD
Članak 1.

Program rada iz područja socijalne skrbi općine Oriovac utemeljen je na Zakonu o socijalnoj skrbi, te 
usmjeren na provođenje tog Zakona u smislu načina obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne 
skrbi, korisnika i prava korisnika socijalne skrbi. Sukladno odredbama članka 117. Zakona o socijalnoj 
skrbi, općine i gradovi su obvezni u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi  osigurati sredstva 
kojima osiguravaju pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i za ostvarenje prava utvrđenih 
propisima u većem opsegu, te za pružanje i drugih vrsta pomoći.

Članak 2.

Programom socijalne zaštite za 2018. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 1.088.000,00 
kuna. 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Članak 3.

Podmirenje troškova stanovanja – zakonska obveza

Opis programa:

     Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, 
grijanje, vodu, odvodnju, elementarne nepogode i druge troškove u skladu s drugim propisima.
     Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se 
utvrđuju prava i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima.
     U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći općina surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Slav. 
Brod, te vodi evidenciju korisnika.
     Uzimajući u obzir strukturu korisnika troškova za navedenu namjenu potrebno je planirati sredstva 
za program u iznosu od:
Potrebna sredstva za provođenje programa – 300.000,00 kuna

Nabava ogrijeva

Opis programa:

     Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje 
osigurati novčani iznos za podmirenje toga troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica 
(regionalne) samouprave (županija).
     Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u općinski proračun po dozvoljenom zahtjevu od strane 
općine koji je sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 55.000,00 kuna



Pomoć starim i nemoćnim osobama

Opis programa:

     Općina Oriovac je u svom Proračunu za 2018. godinu osigurala topli obrok 2 puta tjedno za starije i 
nemoćne osobe.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 120.000,00 kuna

NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Jednokratne  novčane pomoći odobravaju se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih 
okolnosti (bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
     Pomoći se odobravaju sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika 
socijalne skrbi na području općine Oriovac. Istom odlukom utvrđeni su uvjeti za ostvarivanje prava na 
ovu pomoć.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 30.000,00 kuna 

      
 Podmirenje pogrebnih troškova financirati će se u cijelosti najnužniji pogrebni troškovi za osobe  
za koje te troškove nije dužan snositi nadležni Centar za socijalnu skrb, ako umrli nije prije smrti 
osigurao sredstva za podmirenje tih troškova (ušteđevina, osiguranje i dr.) te ako ne postoje osobe koje 
bi morale i mogle snositi pogrebne troškove.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 10.000,00 kuna

Sufinanciranje studenata – općina Oriovac će sufinancirati četrnaest studenata s područja općine, 
sukladno općinskoj odluci – skupina 37215.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 88.000,00 kuna 

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog programa 
isplaćuje se prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 160.000,00 kuna

Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti učenik iz socijalno ugroženih 
obitelji. Pravo utvrđuje uprava škole i dostavlja popis općini Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje programa - 34.000,00 kuna

Subvencioniranje prijevoza učenika
Općina će subvencionirati prijevoz učenika srednjih škola, u iznosu od 25% od iznosa mjesečne karte, 
za razdoblje siječanj - lipanj, te za razdoblje rujan - prosinac. Subvencioniranje prijevoza odnosi se na 
učenike koji putuju vlakom i autobusom, te imaju prebivalište na području općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje programa -280.000,00 kuna

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi od plaćanja komunalne naknade mogu biti oslobođene osobe 
koje udovoljavaju uvjetima iz članka 10. te Odluke.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 1.000,00 kuna



PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA – SKUPINA 38119

Opis programa:

     Planiranjem sredstava u Proračunu općine Oriovac financirati će se programi humanitarnih i drugih 
udruga čiji se programi odnose na posebne grupe građana koje udruživanjem lakše ostvaruju svoje 
potrebe.
     Transferima udrugama slijepih, invalida cerebralne i dječje paralize te humanitarnim 
organizacijama, općina Oriovac će u skladu sa svojim mogućnostima sufinancirati rad i aktivnosti ovih 
organizacija i udruga, prvenstveno sa područja općine Oriovac.
Potrebna sredstva za provođenje programa – 10.000,00 kuna

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnika općine Oriovac. Načelnik općine Oriovac 
dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja 
ožujka 2019. godine.

Članak 5

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku Brodsko- posavske 
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

Klasa: 022-01/17-01/101
Urbroj: 2178/10-01-17-1
Oriovac, 19.12.2017. 
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