PRIJEDLOG
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj: 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 7. Odluke o socijalnoj skrbi
(“Glasnik Zagrebačke županije” br. 28/12) te članka 18. Statuta Općine Farkaševac ("Glasnik
Zagrebačke županije" broj: 19/09, 32/12, 9/13, 14/13, 3/18 i 8/20), na prijedlog Općinskog
načelnika Općine Farkaševac, Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 22. sjednici održanoj 21.
prosinca 2020. godine, donijelo je

P R O G R AM
POTREBA U DIJELU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU
OPĆINE FARKAŠEVAC ZA 2021. GODINU
I. UVODNI DIO
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih
potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje ih same ili uz pomoć članova
obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih ili drugih
okolnosti.
Općina u okviru svog samoupravnog djelokruga među ostalim osigurava i lokalne
potrebe socijalne skrbi sukladno odredbama članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne
novine" broj: 157/13, 152/1, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20),
osiguravanjem sredstava u proračunu.
Općina Farkaševac, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i mogućnostima
proračuna, predvidjela je za 2020. godinu financijska sredstva za socijalne potrebe stanovništva
na svom području u iznosu od 149.700,00 kuna. Od navedenog iznosa potpore za potrebe
troškova ogrijeva osigurava Zagrebačka županija, a sredstva transferira putem općinskog
proračuna. Sredstva za ogrijev planiraju se u iznosu od 14.700,00 kuna.
Poljoprivredno područje sa znatnim brojem domaćinstava srednje dobi pretpostavlja
srednje imovinsko stanje, dok kod domaćinstava starije dobi imovinsko i financijsko stanje nije
zadovoljavajuće, te su potrebne određene potpore, kako državnih, tako i lokalnih institucija.
Ovakova situacija zasigurno će zahtijevati kod manjeg broja osoba ili domaćinstava
potrebe za intervencijom Općine, odnosno sredstvima predviđenim za socijalne potrebe.
II. OBLICI SOCIJALNE POMOĆI
R.
Naziv
Vrsta rashoda
br.
aktivnosti
1.

2.

Provođenje
natalitetnih
mjera
Troškovi
stanovanja
socijalnougroženih
osoba

Pozicija u
proračunu

Konto

Iznos u
kunama

Porodiljne naknade za
novorođeno dijete

R171

37217

30.000,00

Stanovanje – troškovi
najamnine, komunalne
naknade, električne
energije, plina, grijanja i
drugih troškova
stanovanja u skladu s
posebnim propisima

R172

37223

15.000,00

Izvor
financiranj
a

Prihodi od
poreza

3.

4.

5.

Troškovi
stanovanja
socijalnougroženih
osoba
Ostale
pomoći
socijalno
ugroženim
osobama
Božićnice
umirovljeni
cima

Stanovanje – pomoć za
ogrijev

Ostale naknade –
jednokratne novčane
pomoći u slučaju
elementarnih nepogoda,
požara i sl. te pomoći u
naravi
Ostale naknade iz
proračuna u novcu –
božićnice umirovljenicima
sa visinom mirovine do
4.000,00 kn
UKUPNO

R173

37223

14.700,00

Pomoći Županijski
proračun

R173.3
R173.1

37219
37229

10.000,00
20.000,00

Prihodi od
poreza

R173.2

37219

60.000,00

Prihodi od
poreza

149.700,00

III. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
Prava iz ovog programa ostvaruju se podnošenjem pismenog zahtjeva Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Farkaševac, obrazloženog sa priloženim dokazima.
O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja Jedinstveni upravni odjel vodi
upravni postupak i donosi rješenje, osim za pomoći za ogrijev na koji imaju pravo korisnici
zajamčene minimalne naknade, a koje se financiraju iz županijskog proračuna.
Prava na sredstva socijalne pomoći priznavat će se sukladno odredbama Odluke o
socijalnoj skrbi (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 28/12).
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Prava iz ovog Programa osigurat će se samo osobama koje imaju prebivalište na
području Općine Farkaševac.
Pojedinačna ostvarena prava po ovom programu podliježu redovitom preispitivanju
glede postojanja uvjeta i okolnosti s obzirom na koje su ostvarena.
Ovaj program stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Glasniku Zagrebačke
županije”.
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