
 

Na temelju članka 117.Zakona o socijalnoj skrbi (NN.br: 157/13, 152/14, 99/15) i 

članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik br.3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj  17.sjednici održanoj dana  21.12.2015.  godine 

donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

O donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Općine Kneževi Vinogradi za 2016.godinu 

 

I 

 Donosi se Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kneževi Vinogradi za 

2016.godinu. 

 

II 

 Sredstva za financiranje javnih potreba planirat će se Proračunu Općine Kneževi 

Vinogradi za 2016. 

 

III 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom glasniku“ Općine Kneževi 

Vinogradi. 

 

 

KLASA: 550-01/15-01/41 

URBROJ:2100/06-01-01/1-15-02 

Kn.Vinogradi, 21.12.2015. 

 

         PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Franja Bukta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na temelju članka 117.Zakona o socijalnoj skrbi (NN.br: 157/13, 152/14, 99/15) i 

članka 32.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik br.3/13), Općinsko vijeće 

Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj  17.sjednici održanoj dana   21.12.2015.  godine 

donijelo je 

 

 

P R O G R A M 

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 

Općine Kneževi Vinogradi u 2016. godini 

 

Članak 1. 

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi nastoji poboljšati kvalitetu življenja 

svih socijalno ugroženih osoba, jer iz socijalne slike Općine Kneževi Vinogradi vidljivo 

da postoje kategorije građana o kojima je uz intervenciju postojećih institucija, potrebno 

dodatno skrbiti.   

Članak 2. 

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz ovog Programa od značaja su za razvoj 

zdravstva i socijalne skrbi u Općini Kneževi Vinogradi, a obuhvaćaju: 
1. naknadu za stanovanje; 

2. naknada u podmirenju  pogrebnih troškova i naknada u podmirenju troškova grobne naknade; 

3. subvencija troškova školovanja; 

4. jednokratne prigodne pomoći; 

5. subvencija za novorođenčad i podsticanje demografske obnove; 

6. jednokratna pomoć obiteljima u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja 

(bolesti, smrti člana obitelji i dr.);  

7. financiranje  humanitarnih i kreativnih udruga i organizacija. 

_____________________________________________________________________ 

SVEUKUPNO    720.000,00 kn 

 

Članak 3. 

Sredstva za provođenje Programa  osiguravaju se u Proračunu Općine Kneževi 

Vinogradi za 2016.godinu, iz sredstava: 

- poreznih prihoda u iznosu od      300.000,00 kuna 

- tekuće pomoći iz žup.proračuna 420.000,00 kuna 

UKUPNO           720.000,00 kuna 

 

Članak 4. 

Konkretna realizacija isplata bilo kojeg vida pomoći izvršit će se sukladno Odluci 

korištenja prava iz Programa zadovoljavanja socijalnih potreba socijalno ugroženog 

pučanstva . 

Iznimno za veoma ugrožene obitelji uvažavajući specifično teške uvjete Općinski 

načelnik može odobriti isplatu bilo kojeg vida pomoći iz Programa . 

 

Članak 5. 
 Ovaj Program bit će objavljen u Službenom glasniku Općine Kneževi Vinogradi. 

 

KLASA: 550-01/15-01/41 

URBROJ:2100/06-01-01/1-15-01 

Kn.Vinogradi, 21.12.2015. 

         PRESJEDNIK 

             OPĆINSKOG VIJEĆA 

         Franja Bukta 


