REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAJUR
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/17-01/14
URBROJ: 2176/14-01-17-1
Majur, 13. prosinca 2017. godine
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16 i 16/17) te članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur,
broj 11/13 i 41/13 i »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14), Općinsko vijeće Općine
Majur, na 4. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine, donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Majur za 2018. godinu
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Majur (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje
se visina predviđenih proračunskih sredstava za socijalnu skrb, vrste pomoći, kriteriji za
dodjelu, način podnošenja zahtjeva, način odlučivanja i dr.
Članak 2.
U Proračunu Općine Majur za 2017. godinu za potrebe realizacije Programa predviđena su
sredstva u ukupnom iznosu od 284.350,00 kuna.
Članak 3.
Pravno na pomoć iz ovog Programa imaju svi stanovnici koji su trajno naseljeni na području
Općine Majur ili trajno naseljeni stranci s prebivalištem na području Općine.
II. VRSTE SOCIJALNIH POMOĆI
Članak 4.
Kroz ovaj Program realizirati će se sljedeće vrste pomoći u socijalnoj skrbi:
1. POMOĆ DJECI-UČENICIMA-STUDENTIMA:
a) novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
b) novčana pomoć za prehranu djeci koja pohađaju
osnovnu školu
c) pravo na sufinanciranje školovanja studenata i učenika
d) pomoć obiteljima za djecu Područne škole Graboštani
e) darovi djeci za Svetog Nikolu
f) poticajna sredstva za upis djece u Područnu školu Graboštani

15.000,00
20.000,00
30.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00

g) novčana pomoć za troškove života osobe s invaliditetom
h) pomoć obiteljima za školsku djecu slabijeg imovinskog statusa
i) novčana pomoć obiteljima s troje ili više djece za opremanje
djece za vrtićku/školsku godinu
j) sufinanciranje smještaja u dječjem vrtiću
2. OSTALE POMOĆI:
a) jednokratna novčana pomoć
b) naknada za troškove stanovanja
c) pravo na troškove ogrjeva
d) pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
e) pomoć u naravi mještanima slabijeg imovinskog
statusa povodom Božićnih blagdana
f) pomoć za poboljšanje stambenih uvjeta mještanima lošeg
imovinskog statusa
g) sufinanciranje društvenog centra Hrvatska Kostajnica

7.000,00
5.000,00
15.000,00
85.500,00
10.000,00
6.000,00
21.850,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00

POMOĆ DJECI-UČENICIMA-STUDENTIMA
a) Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
Članak 5.
Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se sukladno uvjetima iz Odluke o
socijalnoj skrbi Općine Majur.
Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se kako slijedi:
- prvo dijete 1.000,00 kuna,
- drugo dijete 2.000,00 kuna,
- treće dijete 3.000,00 kuna,
- četvrto dijete 4.000,00 kuna;
- te za svako sljedeće dodatnih 1.000,00 kuna.
b) Novčana pomoć za školsku prehranu djeci koja pohađaju osnovnu školu
Članka 6.
Pravi na novčanu pomoć za školsku prehranu ostvaruju sva djeca s prebivalištem na području
Općine:
- koja pohađaju Osnovnu školu Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica – Područnu školu
Graboštani, školska prehrana financira se u 100% iznosu;
- koja pohađaju Osnovnu školu Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica od 5 do 8 razreda,
školska prehrana sufinancira se u iznosu kojem odredi Općinski načelnik Općine Majur na
početku svake školske godine.
c) Pravo na sufinanciranje školovanja studenata i učenika
Članak 7.
Pravo na novčanu pomoć za školovanje studenata i učenika srednje škole ostvaruju studenti i
učenici koji prođu na natječaju za dodjelu stipendija te potpišu Ugovor o stipendiranju.
Odluku o broju stipendija i njenom iznosu donosi Općinsko vijeće Općine Majur na prijedlog
Općinskog načelnika Općine Majur.

d) Sufinanciranje izleta za učenike Područne škole
Članak 8.
Pravo na novčanu pomoć za sufinanciranje troškova izleta za učenike Područne škole
ostvaruje se sukladno podnesenoj zamolbi ravnatelja za sufinanciranje.
Novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Majur samo za
djecu koja pohađaju Osnovnu školu Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica – Područnu
školu Graboštani.
e) Darovi djeci za Svetog Nikolu
Članak 9.
Darovi djeci za Sv. Nikolu je oblik pomoći kojim Općina daruje prigodne paketiće djeci do 8.
Razreda osnovne škole koja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine.
f) Poticajna sredstva za ups djece u Područnu školu Graboštani
Članak 10.
Novčana pomoć koja se isplaćuje roditeljima djece koja se upišu u Osnovnu školu Davorina
Trstenjaka Hrvatska Kostajnica – Područnu školu Graboštani, a iznosi 500,00 kuna po djetetu.
Općinski načelnik Općine Majur odobrava isplatu novčanih sredstava po podacima koje
dostavi Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica – Područna škola
Graboštani.
g) Novčana pomoć za troškove života osoba s invaliditetom
Članak 11.
Pravo na novčanu pomoć za troškove života osoba s invaliditetom imaju osobe ometane u
psihofizičkom razvoju.
Ovaj vid pomoći je jednokratna novčana naknada koja se odobrava godišnje po podnesenoj
zamolbi.
h) pomoć obiteljima za školsku djecu slabijeg imovinskog statusa
Članak 12.
Pomoć se ostvaruje u skladu s posebnom odlukom Općinskog načelnika Općine Majur, a
odnosi se na pomoć obiteljima koji imaju školsku djecu kako bi im se pomoglo u financiranju
predstava, maturalca, nabavka odjeće/obuće i pribora za školu te ostalog za čim se ukaže
potreba.
i) novčana pomoć obiteljima s troje ili više djece za opremanje djece za vrtićku/školsku
godinu
Članak 13.
Novčanu pomoć će ostvariti obitelj sukladno posebnoj odluci općinskog načelnika Općine
Majur.
j) Sufinanciranje smještaja u dječjem vrtiću
Članak 14.
Sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću vrši se prema Odluci
o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Majur u Dječjem vrtiću
»Krijesnica« u Hrvatskoj Kostajnici.

OSTALE POMOĆI:
a) Jednokratna novčana pomoć
Članak 15.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji ispunjava uvjet prihoda i
koji se nađe u izuzetno teškom položaju materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli,
odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška bolest, elementarna nepogoda i slično) ili izuzetno
teškoj zdravstvenoj situaciji (odlazak na liječenje i/ili operaciju u inozemstvo) i radi toga ne
mogu podmiriti osnovne životne potrebe.
Zahtjev korisnika za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka obrađivati će Jedinstveni
upravni odjel na temelju odgovarajuće dokumentacije koju je podnositelj dužan priložiti uz
zahtjev odmah kod podnošenja zahtjeva.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti jednom godišnje, a samo u izuzetno posebnim
situacijama teške materijalne i zdravstvene ugroženosti pomoć se može ponovo odobriti.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 2.000,00 kn (u novcu ili naravi) odobrava
Općinski načelnik Općine Majur, a preko iznosa od 2.000,00 kn Općinsko vijeće Općine
Majur po prijedlogu Općinskog načelnika Općine Majur.
b) Naknada za troškove stanovanja
Članak 16.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade.
c) Pravo na troškove ogrjeva
Članak 17.
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se
pravo na troškove ogrjeva sukladno odluci jedinice područne (regionalne) samouprave.
Općina temeljem evidencije Centra za socijalnu skrb o korisnicima zajamčene minimalne
naknade dostavlja nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave zahtjev s podacima o
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.
d) Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Članak 18.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala
prebivalište na području Općine, a koju nema tko sahraniti ili je osoba nepoznata.
Pomoć iz stavka 1. ovog članka podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova
ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.
e) Pomoć u naravi mještanima lošeg imovinskog statusa povodom Božićnih blagdana
Članak 19.
Općina jednom godišnje povodom Božićnih blagdana dijeli paketiće s osnovnim živežnim
namirnicama (brašno, šećer, ulje, sol, tjestenina ...) osobama koji su lošeg imovinskog statusa
i ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 1. točke 2. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Majur.

f) pomoć za poboljšanje stambenih uvjeta mještanima lošeg imovinskog statusa
Članak 20.
Ukoliko se utvrdi da pojedino kućanstvo na području općine nema osnovnih stambenih uvjeta
za život (npr. wc/kupatilo, prikladan prostor za stanovanje, peć za grijanje, krov
prokišnjava…) odnosno da osobe žive u neadekvatnim/nehumanim uvjetima. Pomoć se
odobrava po uočenim potrebama po posebnoj odluci Općinskog načelnika Općine Majur.
g) sufinanciranje Društvenog centra Hrvatska Kostajnica
Članak 21.
Sufinanciranje Društvenog centra Hrvatska Kostajnica vrši se temeljem zaključenog
sporazuma, a koji se odnosi na financiranje rada istog za potrebe djece/mladih s poteškoćama
u razvoju s područja Općine Majur.
III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA SOCIJALNE POMOĆI
Članak 22.
Sredstva predviđena ovom Odlukom ostvaruju se sukladno odredbama Odluke o socijalnoj
skrbi Općine Majur.
Članak 23.
Pravo na pomoć navedenu u ovom Programu ostvaruje se podnošenjem pismene zamolbe
Općinskoj načelnici Općine Majur ili Jedinstvenom upravnom odjelu.
Podnositelj zamolbe dužan je uz istu priložiti potrebne dokumente, kojima će dokazati da
ispunjava uvjete propisane ovim Programom
Članak 24.
Sredstva za potrebe socijalne skrbi čine:
17% općih prihoda općinskog proračuna tijekom kalendarske godine,
prihodi od humanitarnih priredbi koje se na inicijativu Općine organiziraju za
potrebe rješavanja socijalnih problema,
dotacije za potrebe socijalne skrbi iz proračuna SMŽ.
IV. FINANCIRANJE AKTIVNOSTI HCK GD HRVATSKA KOSTAJNICA
Članak 25.
Ovim Programom će se financirati aktivnosti Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva
Hrvatska Kostajnica, u iznosu od 26.000,00 kuna. Financiranje će se ostvariti temeljem
dostavljenog Programa aktivnosti, kojega prethodno treba usvojiti Općinsko vijeće Općine
Majur, a u skladu sa zakonskim propisima.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine i objaviti će se u »Službenim novinama
Općine Majur«.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Bobetko

