
Na temelju članka  20. stavka 3. te članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi ( “NN RH” ,
br. 33/12.), Proračuna Općine Slavonski Šamac za 2014. godinu i članka  32. alineje 19.
Statuta Općine Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 6/13),
Općinsko  vijeće Općine Slavonski Šamac  na svojoj   4. sjednici održanoj 19. prosinca
2013.godine donosi:

PROGRAM
 financiranja socijalne skrbi  Op ćine Slavonski Šamac za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom financiranja socijalne skrbi u okviru planiranih sredstava u
Proračunu Općine Slavonski Šamac za 2014. godinu raspoređuju se sredstva za
ostvarivanje prava iz socijalne skrbi korisnicima.

Članak 2.

Programom socijalne skrbi na ime čega je u Proračunu Općine Slavonski Šamac za
2014. godinu izdvojeno 234.000,00  kn utvrđuju se   za sljedeće namjene:

a) pomo ć obiteljima i ku ćanstvima

Na temelju podnesenih zamolbi za pomoć Općinski načelnik Općine Slavonski
Šamac razmatra iste i odlučuje o opravdanosti zamolbe te o visini pomoći za svaku pozitivno
riješenu zamolbu.

Ove pomoći odobravaju se u obliku jednokratnih nov čanih pomo ći ili u obliku
tekućih  nov čanih pomo ći i  pomo ći za podmirenje troškova stanovanja.

Jednokratne  novčane pomoći će se odobravati u pravilu jednom u tijeku godine, a
visina će se određivati ovisno o veličini potrebe i drugim okolnostima te posebnim uvjetima i
okolnostima u kojima živi podnositelj zahtjeva. Općinski  načelnik odlučuje o realizaciji
pojedinačnih zahtjeva u iznosu do 5.000,00 kuna,  te o tekućim novčanim pomoćima.

Pomoć za podmirenje troškove stanovanja  odobravat će se u skladu s odredbama
Zakona o socijalnoj skrbi (čl. 49-54).

Na godišnjoj razini  za pomoć obiteljima i kućanstvima predviđeno je 25.000,00 kuna.

b) pomo ć invalidima i hendikepiranim osobama

Općinski načelnik Općine Slavonski Šamac na temelju zamolbi Udruga i humanitarnih
organizacija na razini Brodsko-posavske županije odobrava sredstva za rad istih, a u skladu
s mogućnostima općine, putem transfera doznačit će sredstva za rad Udruga.

Na godišnjoj razini za pomoć osobama s invaliditetom predviđeno je 3.000,00 kn.

c) pomo ć za stipendije i školarine

Na temelju podnesenih zahtjeva redovnih studenata s područja općine Slavonski
Šamac, odobrit će se pomoć za redovne studente na temelju kriterija koje je donijelo
Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac. Mjesečni iznos pomoći za pojedinog studenta
iznosi 300 kn. Na godišnjoj razini predviđeno je 90.000,00 kn  za tu namjenu.



d) Ostale naknade u novcu iz prora čuna (pomo ć u plaćanju školske kuhinje i
dr.)

Općina će sufinancirati troškove školske kuhinje za djecu čiji su roditelji slabijeg
imovnog stanja, a prema popisu škole koja upućuje zahtjev Općinskom načelniku za
doznaku sredstava ili prema zamolbi roditelja u iznosu do 4.500,00 kuna. Odobrena sredstva
doznačuju se na žiro-račun Županijske riznice za svaki mjesec. Za ostale naknade se
predviđa 1,500,00 kn.

e) Ostale naknade gra đanima i ku ćanstvima u naravi

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u Proračunu Općine Slavonski Šamac u
iznosu do 15.000,00 kn  u svrhu pomoći građanima i kućanstvima u vidu hrane i stvari, a na
temelju Odluke Općinskog načelnika.

f) sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca

Općinsko vijeće Općine Slavonski Šamac je donijelo Odluku o sufinanciranju
prijevoza srednjoškolaca s područja Općine Slavonski Šamac za školsku 2013/2014. godinu
na osnovu koje je potpisan Ugovor s prijevoznikom.

Troškovi sufinanciranja izmirivat će se uplatom na žiro račun prijevoznika, a u tu
svrhu planirano je izdvojiti 70.000,00 kn .

g) Porodiljne naknade I oprema za novoro đenčad

Za ovu namjenu predviđena su sredstva u proračunu Općine Slavonski Šamac u
iznosu do 25.000,00 kn  u svrhu pomoći za opremu novorođenog djeteta , a na temelju
Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa socijalne skrbi  utvrđena ovim Programom,
uplaćivat će se na žiro-račune ili tekuće račune korisnicima, odnosno putem blagajne ukoliko
korisnik ne posjeduje žiro-račun ili tekući račun , prema pojedinačnim zamolbama pojedinaca
ili udruge, a na temelju Odluka Općinskog načelnika. Ako se u proračunu neće ostvarivati
planirani prihodi, sredstva za realiziranje programa socijalne skrbi  uplaćivat će se sukladno
mjesečnom ostvarivanju prihoda odnosno financijskim mogućnostima proračuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku
Brodsko-posavske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC

Klasa: 021-05/13-02/56
Urbroj: 2178/09-02-13-1
Slavonski Šamac, 19. prosinca 2013. godine

        PREDSJEDNIK
    OPĆINSKOG VIJEĆA
       Franjo Vuksanović


