
PRIJEDLOG 

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 ___. ___. 2018. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama Programa socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godinu 

 

I. 

 U Programu socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godini („Glasnik Zagrebačke županije“ 

br. 36/17.) točke II., III. I IV. mijenjaju se i glase: 

 

„II. 

 Programom socijalnih potreba Općine Križ za 2018. godinu raspoređuju se novčana 

sredstava planirana u Proračunu Općine Križ za 2018. godinu, za socijalne potrebe koje sveukupno 

iznose  = 590.000,00 kuna (slovima: petstodevedesettisućakuna). 

 

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                                                          =70.000,00 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   

                                                                                                                                    =60.000,00 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                            =30.000,00 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 

2018. godinu, planirana su sredstva u iznosu od                                                      =30.000,00 kuna“          

               

II. 

Točka VI. se briše. 

 

III. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 
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