
Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 117. stavaka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.), članka 19. stavka 1. 

alineje 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 

19/13., 137/15. i 123/17.) članaka 38. i 93. Statuta Općine Križ («Glasnik Zagrebačke 

županije» br. 3/18.) i članka 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ («Glasnik 

Zagrebačke županije» br. 3/18.), Općinsko vijeće Općine Križ na ___. sjednici održanoj dana 

___. ___. 2019. godine, donijelo je 

 

PROGRAM 

socijalnih potreba Općine Križ za 2019. godinu 

 

I. 

Djelatnost socijalne skrbi usklađena je sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Kroz taj 

segment osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno 

ugroženih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti.  

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi nastoji poboljšati kvalitetu življenja svih 

socijalno ugroženih osoba, jer je evidentno da postoje kategorije građana o kojima je, uz 

intervenciju postojećih institucija, potrebno dodatno skrbiti.  

Općina Križ osigurava financijska sredstva za potrebe socijalne skrbi i to za djecu, 

mladež, obitelji, umirovljenike i ostale građane kod kojih je intervencija stvarno potrebna.  

Polazište u rješavanju socijalnih problema prvenstveno je angažiranje osobnih i 

obiteljskih mogućnosti. Primarna je obiteljska solidarnost te obveza građana da svojim radom 

i imovinom pridonose sprečavanju, ublažavanju i otklanjanju vlastite socijalne ugroženosti, 

ali i ugroženosti članova svoje obitelji, djece, bračnog druga, starih i nemoćnih roditelja, te 

drugih osoba koje su dužni uzdržavati.  

 

II. 

 Programom socijalnih potreba Općine Križ za 2019. godinu raspoređuju se novčana 

sredstava planirana u Proračunu Općine Križ za 2019. godinu, za socijalne potrebe koje 

sveukupno iznose =580.000,00 kuna (slovima: petstoosamdesettisućakuna). 

Uz izdvajanje za Program socijalnih potreba u Proračunu Općine Križ za 2019. godinu 

planirana su sredstva za programe i projekte udruga u zdravstvu, socijali i preventivi. 

 

III. 

 Novčana sredstva iz točke II. ovoga Programa koristiti će se za sljedeće oblike 

socijalne skrbi i u opsegu kako slijedi: 

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja u iznosu od                             =60.000,00 kuna 

2. pravo na jednokratnu naknadu u iznosu od                                               =60.000,00 kuna 

3. pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta u iznosu od    

                                                                                                                         =100.000,00 kuna 
4. pravo na podmirenje pogrebnih troškova u iznosu od                                =10.000,00 kuna 

5. ostale socijalne potrebe  u iznosu od                                                           =20.000,00 kuna  

6. tekuće donacije Zagrebačke županije –pravo na troškove ogrjeva u iznosu od   

                                                                                                                           =70.000,00 kuna 

7. programi Crvenog križa koji obuhvaćaju podmirenje troškova ljetovanja učenika osnovne 

škole iz obitelju u socijalnim potrebama i osobe s invaliditetom, pravo na pomoć i dodjelu 

darova osobama specifičnih socijalnih potreba u ukupnom iznosu od        =20.000,00 

kuna 
 



 

 

8. pravo na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima u iznosu od       =140.000,00 kuna 

9. pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim osobama u iznosu od      =100.000,00 kuna 
 

IV. 

  Za programe i projekte udruga u zdravstvu, socijali i preventivi, Proračunom Općine 

Križ za 2019. godinu, planirana su sredstva u iznosu od                                    =40.000,00 

kuna.                                         

                                                                 

V. 

Sredstva iz točke IV. ovog Programa, izvršavati će se temeljem provedenog natječaja 

za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od 

interesa za Općinu Križ u 2019. godini, te će se izvršavati temeljem sklopljenih ugovora o 

financiranju provedbe programa i/ili projekta, a sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna 

Općine Križ za 2019. godinu. 

 

VI. 

 Ovaj Program stupa na snagu danom objave u Glasniku Zagrebačke županije. 
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