
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 29. Statuta 
Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 28/18., 
06/20. i 11/21.) i članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Gornja Stubica («Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj: 28/13.) Općinsko vijeće Općine Gornja 
Stubica na svojoj 2.  sjednici dana 15. srpnja 2021. godine donijelo je 
 

I. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA SOCIJALNE SKRBI 
       OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2021. GODINU 

 
Članak 1.  

 Članak 1. stavak 1. Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica 
za 2021. godinu («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj:03/21.) mijenja 
se i glasi: « Općina Gornja Stubica je  u Proračunu Općine za 2021. godinu za javne potrebe 

socijalne skrbi osigurala je sredstva u visini od 1.549.400,00 kuna.“. 
 

Članak 2. 

 

 Članak 2. navedenog Programa mijenja se i glasi:   

Osigurana sredstva u Proračunu Općine Gornja Stubica za financiranje javnih potreba 

socijalne skrbi za 2021. godinu raspoređuju se kako slijedi: 

 

01. Pomoć obiteljima i kućanstvima                    50.000,00 kn 

 

02. Podmirenje troškova stanovanja               100.000,00 kn 

      - odnosi se na: 

      - pomoć u podmirenju troškova stanovanja (električne energije, vode, plina) 

      - jednokratne pomoći 

      - pomoć za ogrjev 

 

03. Stipendije i školarine                   250.000,00 kn 

 

04. Naknada troškova smještaja u predškolske ustanove (dječji vrtić)   500.000,00 kn 

      Općina Gornja Stubica sufinancira boravak djece u predškolskim ustanovama (dječjim   

      vrtićima) sukladno Odluci Općinskog vijeća o mjerilima za financiranje javnih potreba u    

     djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj:    

     17/01.) 

05. Sufinanciranje prijevoza željeznicom                                20.000,00 kn 

      Općina Gornja Stubica sufinancira prijevoz željeznicom za učenike srednjih škola u skladu     

      s osiguranim sredstvima u Proračunu i Odlukom općinskog načelnika o sufinanciranju   

      troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine Gornja Stubica. Za   

       redovne studente u  iznosu od 50% cijene mjesečne karte za 2021. godinu, u skladu s   

      Zaključkom Općinskog vijeća. 

 

06. Sufinanciranje prijevoza autobusom                         80.000,00 kn 

      Općina Gornja Stubica sufinancira prijevoz autobusom za učenike srednjih škola sukladno   

      Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja   

      općine Gornja Stubica u školskoj godini 2020./2021.. 

 

07. Sufinanciranje prijevoza autobusom za djecu koja polaze OŠ            30.000,00 kn 



      Općina Gornja Stubica sufinancirati  će prijevoz za djecu s područja općine Gornja  

      Stubica koja polaze  Osnovnu školu Matije Gupca, a koja prema odredbama Zakona o  

      odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ broj:87/08., 86/09.,  

      92/10, 105/10, 90/11, 152/14 i 07/17) nemaju pravo na prijevoz na osnovu  zakonskih  

     odredbi. 

 

08. Naknada za novorođenu djecu                                               100.000,00 kn 

     Općina Gornja Stubica će roditeljima koji imaju prebivalište na području općine Gornja    

     Stubica, za svako dijete rođeno u 2021. godini isplatiti naknadu sukladno Odluci o   
      uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za novorođenu djecu    
      (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 21/2016.) 

• za prvo dijete                         1.000,00 kuna 

• za blizance, treće  i svako slijedeće novorođeno dijete           3.000,00 kuna 

 
 

09. Sufinanciranje školske kuhinje                   50.000,00 kn 

      Općina Gornja Stubica sufinancira  školsku kuhinju za djecu polaznike osnovne   

      škole koja imaju prebivalište na području općine Gornja Stubica u skladu s      

      osiguranim sredstvima u Proračunu i Zaključkom Općinskog načelnika o uvjetima za      

      za ostvarivanje prava na sufinanciranje školske kuhinje 

 

10. Sufinanciranje nabave školskih udžbenika                       200.000,00 kn 

       Općina Gornja Stubica sufinancirati će nabavu školskih udžbenika učenicima   
      osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Gornja Stubica   
      u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu i Odluci općinskog načelnika o načinu    
     i uvjetima sufinanciranja nabave školskih udžbenika 
 
11. sufinanciranje pomagača u nastavi            30.000,00 kn

           

12. Darovi za djecu polaznike osnovne škole i predškole          5.000,00 kn 

     povodom Božićnih blagdana  

 

13. Sufinanciranje programa SUVAG-a            12.400,00 kn 

 

14. Logopedska služba                               12.000,00 kn 

 

15. Tekuće donacije  GD Crvenog križa                     60.000,00 kn 

 

 

 

 

 

16. Sufinanciranje programa i projekata udruga i ostalih 

      organizacija civilnog društva u području humanitarne i 

      socijalne skrbi i pomoći hrvatskim braniteljima i članovima 

      njihovih obitelji                                       50.000,00 kn 

 

 

IZVORI: - opći prihodi i primici         1.012.400,00 kn 

      - vlastiti prihodi            387.000,00 kn 

      - pomoći             150.000,00 kn 



 

Članak 3.  
  I. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Gornja Stubica za 
2021. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” . 
 
 
KLASA:400-06/21-01/012 
URBROJ:2113/05-01-21-2 
Gornja Stubica, 15. srpnja 2021. godine 
 
 
 
 
 
                       Predsjednik Općinskog vijeća 
                                                                                                    Juraj Novina, mag. strojarstva, v.r.  
 


