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PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE VUKA ZA 2016. GODINU 

 

 

Članak 1. 

Programom  javnih potreba u socijalnoj skrbi  na području Općine Vuka za 2016. godinu utvrđuju se prava 

korisnika na oblike socijalne pomoći koje osigurava Općina Vuka. 

 

 

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. 

Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Vuka za 2016. godinu su sljedeći: 

 pomoć u ogrjevnom drvu, 

 jednokratne pomoći u naravi, 

 jednokratne novčane pomoći, 

 porodiljna naknada, 

 pomoć udrugama socijalnog značaja i slično. 

 

Općina Vuka u 2016. godini u sklopu programa socijalne skrbi planira provedbu projekta "Pomoć 

zajednici". Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te 

skrb o osobama s invaliditetom u naseljima Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski i to pomoć u čišćenju 

nekretnina, pomoć u kući, odlazak u nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl.  

 

Uz pomoć u kućanstvu organizirati će se pomoć kod odlaska lječniku, ljekarnu, poštu, terenski rad. 

Trajanje projekta je 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava 100% - ni iznos bruto plaće od 

3.553,66 kuna mjesečno po osobi. Za potrebe provedbe projekata zaposlit će se petero djelatnika. 

 

Na području Općine Vuka petnaest je korisnika zajamčene minimalne naknade koju isplaćuje Centar za 

socijalnu skrb. U planu za 2016. godinu predviđena je pomoć u ogrijevnom drvu za cca. četrnaest korisnika i 

to od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije. 

 

 



 

 

Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Isplata 

pomoći provodi se donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Vuka broj 8/15). 

Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog 

iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili 

druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Visinu jednokratne pomoći, 

za svaki pojedini slučaj određuje Komisija Općine Vuka u skladu s mogućnostima općinskog proračuna. 

 

Jednokratne pomoći Općina Vuka isplaćuje po zahtjevu korisnika, uz ispunjenje sljedećih uvjeta: 

 stalni boravak na području Općine najmanje posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za 

podnositelja zahtjeva, 

 mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:  

- za samca u visini do 700,00 kuna,  

- za kućanstvo u visini do 700,00 kuna po članu kućanstva,  

 iznimno teške trenutačne životne okolnosti, prvenstveno nesretan slučaj u obitelji, velika šteta u 

kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti, te obitelji sa 

teško bolesnom djecom ili djecom sa invaliditetom, i sl. 

 

Samac može po Odluci o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima 

ostvariti jednokratnu pomoć tijekom proračunske godine u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna, dok  

kućanstvo sa dva ili više članova može ostvariti jednokratnu pomoć tijekom proračunske godine  u ukupnom 

iznosu od 2.000,00 kuna. 

 

Članak 4. 

Planirana sredstva za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  iz Općinskog proračuna za 2016. 

godinu iznose kako slijedi: 
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SOCIJALNA SKRB I NOVČANA POMOĆ

16.000,00A100711 DONACIJE UDRUGAMA SOCIJALNOG ZNAČAJAAkt.

1Izv. Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Izvor:  01 16.000,00Opći prihodi i primici

3 16.000,00Rashodi poslovanja

38114 6.000,00169

TEKUĆA DONACIJA CRVENI KRIŽ

Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

38114 10.000,00312 Tekuće donacije udrugama i političkim strankama

112.000,00A100719 "POMOĆ ZAJEDNICI" - JAVNI RADOVIAkt.

3 4Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor:  03 5.000,00Prihodi za posebne namjene

3 5.000,00Rashodi poslovanja

32244 5.000,00259

MATERIJALNI TROŠKOVI - JAVNI RADOVI

Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Izvor:  04 107.000,00Pomoći

3 107.000,00Rashodi poslovanja

31111 90.000,00258

BRUTO PLAĆA - JAVNI RADOVI

Plaće za zaposlene

31321 14.000,00279 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

31322 2.000,00280 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

31332 1.000,00281 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

10.000,00A100731 JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆIAkt.

1Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor:  01 10.000,00Opći prihodi i primici

3 10.000,00Rashodi poslovanja

37212 10.000,00167

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Pomoć obiteljima i kućanstvima

30.000,00A100732 NAKNADA ZA NOVOROĐENČADAkt.

1Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor:  01 30.000,00Opći prihodi i primici

3 30.000,00Rashodi poslovanja

37217 30.000,00102 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

18.000,00A100733 POMOĆ U NARAVI - OGRIJEVAkt.

4Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor:  04 18.000,00Pomoći

3 18.000,00Rashodi poslovanja

37229 18.000,00287

OGRIJEV

Ostale naknade iz proračuna u naravi

30.000,00A100739 TROŠKOVI STANOVANJAAkt.

4Izv. Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor:  04 30.000,00Pomoći
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3 30.000,00Rashodi poslovanja
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TROŠKOVI STANOVANJA

Stanovanje

216.000,00UKUPNO



 

 

Članak 5. 

Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Općine Vuka. 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. Sredstva za realizaciju prava iz ovog 

Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vuka, ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.  

 

 

Članak 6. 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi objavit će se u Službenom glasniku Općine Vuka i na web 

stranicama Općine Vuka www.opcina-vuka.hr, a primjenjuju se od 1. siječnja 2016. godine. 
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