
 

Na temelju članka 6., članka 115. i članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 

152/14, 99/15 i 52/16), Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN broj 71/10), Zakona o 

pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 174/04, 

92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14), Odluke o 

socijalnoj skrbi (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/17.),Odluke o isplati 

potpore za svako novorođeno dijete KLASA: 550-01/17-01/02, URBROJ: 2212/09-01-17/01, 

Pravilnika o ostvarivanju prava na pomoć Općine Štitar za opremu novorođenog djeteta 

KLASA: 550-01/09-00/2, URBROJ: 2212/09-01-09/3, i članka  35. Statuta Općine Štitar 

(Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije  br. 03/13.),Općinsko vijeće Općine Štitar, 

na 6. sjednici održanoj 18. listopada 2017.godine, donosi  

 

P  R  O  G  R  A  M 
SOCIJALNE SKRBI ZA 2017.g. 

 

Članak 1. 

    Programom socijalne skrbi utvrđuju se oblik, opseg i način ostvarivanja socijalne skrbi na 

području Općine Štitar. 

 

Članak 2. 

     Za ostvarenje prava socijalne skrbi po ovom Programu sredstva osigurava Općina Štitar u 

proračunu. 

     Socijalnu skrb iz stavka 1. ostvaruju mještani općine Štitar. 

 

Članak 3. 

     Program obuhvaća sljedeće oblike socijalne skrbi: 

 - jednokratna pomoć za podmirenje osnovnih životnih troškova 

 - pomoć staračkim  domaćinstvima (preko 65 godina života), bez prihoda, 

 - jednokratna pomoć za nadvladavanje posebnih okolnosti ( smrt člana obitelji,    

              bolest, starost, invalidnost, elementarne nepogode, i sl.), 

 - pomoć za plaćanje troškova školske kuhinje djeci slabijeg imovnog stanja 

 - pomoć za plaćanje odvoza smeća , dimnjačarskih usluga  i komunalne naknade 

 -ostale pomoći 

 -prijevoz učenika 

 

Članak 4. 

     Pravo socijalne skrbi po ovom Programu pripada samcu i obitelji kada iz opravdanih 

razloga ne ostvaruje prihode potrebne za najnižu osnovnu egzistenciju, svojim radom, 

imovinom ili uz pomoć osoba koje su im dužne dati uzdržavanje. 

 

Članak 5. 

     Jednokratna pomoć podrazumijeva pomoć za nadvladavanje posebnih okolnosti kao što su 

smrt člana obitelji, bolest, starost, invalidnost, elementarna nepogoda, i dr.. 

 

Članak 6. 

     Sredstva za prijevoz učenika  isplaćuju se virmanski   prijevozniku temeljem ugovora . 

 

Članak 7. 

     Novčane pomoći  i potpore temeljem ovog  Programa isplaćivat će se u skladu s prilivom 

sredstava u Općinski proračun. 



Članak 8. 

     Postupak za ostvarivanje prava iz ovog programa pokreće se pismenim zahtjevom stranke 

Općini Štitar. Osobama koje nisu u mogućnosti samostalno obratiti se pismenim zahtjevom 

može se odobriti pomoć po službenoj dužnosti. 

     Postupak ostvarenja prava iz socijalne skrbi provodi Jedinstveni upravni odjel a Rješenje 

donosi Općinski načelnik , kao i  oslobađanja kada stranke stječu prava  prema Odluci o 

uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (Službeni vjesnik Vukovarsko-

srijemske županije 13/17.)  

 

Članak  9. 
 Ovaj Program objavit će se u "Službeni vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije,  a 

primjenjivat će se od 01.01.2017.  godine. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA ŠTITAR 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 550-02/17-01/02 

UR.BROJ: 2212/09-01-17/01 

Štitar, 18. listopada 2017. 

         

                                                   Predsjednik/ca općinskog vijeća:                                                                                                         

                                                              Marina Pranjić, mag. educ.philol.croat.et mag.educ.hist 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


