
Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 32. Statuta 

općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.10/09,7/13, 4/18, 6/20, 11/21), 

Općinsko vijeće općine Oriovac na 12. sjednici održanoj  21.12.2022. godine, donosi 

 

 

  PROGRAM 

 SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU  

OPĆINE ORIOVAC ZA 2023. GODINU 

 

 

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 289. 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 2023. godinu u Proračunu općine Oriovac izdvojeno je 233.857,59 

EUR. 
 

 

NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA 

 

 

Pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu i naravi 
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. 

Ostale naknade iz proračuna u naravi  odobravaju se obiteljima i samcima koji su korisnici zajamčene 

minimalne naknade, kao i onima koji su trenutno u teškoj materijalnoj situaciji (razne namirnice, 

hrana, lijekovi, odjeća i dr.)  

Potrebna sredstva za provođenje programa – 39.816,84 EUR 

 

Humanitarna djelatnost Crvenog križa-  14.599,51 EUR 

 

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog programa 

isplaćuju se prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke. 

Potrebna sredstva za provođenje programa – 39.816,84 EUR 

 

Podmirenje troškova stanovanja - zakonska obveza 

    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 – 2.654,46 EUR 

 

Pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine- pomoć obiteljima i kućanstvima s područja općine 

Oriovac. 

Potrebna sredstva za provođenje programa – 39.816,84 EUR 

 

Financiranje komunalne infrastrukture – potpora za braniteljski kredit – 3.318,07 EUR  

 

Topli obrok starijim i nemoćnim osobama- 2.654,46 EUR 

 

Financiranje naknade građanima kod plaćanja uplatnica za komunalnu i grobnu naknadu – 

2.654,46 EUR 

 

 

 

 

PREDŠKOLSKI  ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 

 

 
Sufinanciranje školskih ustanova- podrazumijeva razne novčane pomoći za učeničke zadruge, 

obilježavanje dana škole, usavršavanje učitelja i dr. 

Potrebna sredstva za provođenje programa- 6.636,14 EUR 

 

Sufinanciranje studenata – općina Oriovac sufinancirati će studente s područja općine, sukladno 

općinskoj odluci. 

Potrebna sredstva za provođenje programa – 17.917,58 EUR 

 

Sufinanciranje boravka djece u vrtiću „Sunčica“ Oriovac – 13.272,28 EUR 

 

Nabava školskog pribora za osnovnoškolce – općina Oriovac financirati će nabavu školskog pribora 

za učenike osnovnih škola s područja općine Oriovac. 

Potrebna sredstva za provođenje programa – 35.835,16 EUR 

 

Sufinanciranje predškolskog odgoja- Dječji vrtić Cekin- 1.592,67 EUR 

 

Opremanje za dječja igrališta – 13.272,28 EUR 

 

 

 

Članak 3. 

 

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Načelnika općine Oriovac. Načelnik općine Oriovac 

dužan je Općinskom vijeću općine Oriovac podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa sukladno 

zakonskim odredbama. 

 

 

 

 

 

Članak 4. 

 



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

županije. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ORIOVAC 

 

 

 

KLASA:024-02-22-02/112 

URBROJ: 2178-10-03-22-1 

Oriovac,  21.12.2022. 

 

                                                                                            

 

                                                                                                             PREDSJEDNIK VIJEĆA                                                                                           

                                                                                                                OPĆINE ORIOVAC 

 

                                                                              

                                                                                      Matija Jošić,mag.phil.et unic.bacc.relig. 




