Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i
99/15, 52/16, 16/17, 130/17. i 98/19) i članka 28. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine"
Općine Pitomača, broj 2/13 - pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), Općinsko vijeće Općine Pitomača na
svojoj 20. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM
KORIŠTENJA SREDSTAVA SOCIJALNE SKRBI
NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA U 2020. GODINI
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se osiguranje i način korištenja sredstava socijalne skrbi na
području općine Pitomača u 2020. godini, koja se osiguravaju u Proračunu Općine Pitomača.

Članak 2.

Općina Pitomača je u Proračunu Općine Pitomača za 2020. godinu, 1016 Program
socijalne skrbi i novčanih pomoći, predvidjela iznos financijskih sredstava u visini od 2.750.000,00
kuna (slovima: dva milijuna sedamsto pedeset tisuća kuna).
Sredstva iz prethodnog stavka koriste se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi na području
općine Pitomača i ovom Programu, a u skladu sa Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine
Pitomača za 2020. godinu.

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka koristiti će se prvenstveno za:
- sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Potočnica,
- sufinanciranje cijene boravka polaznika dječjeg vrtića pri COOR-u Virovitica,
- sufinanciranje cijene prijevoza djece polaznika COOR-a Virovitica,
- sufinanciranje dječjih darova,
- sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike Osnovne škole Petra Preradovića,
- sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte za polaznike srednjih škola,
- sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike Srednje škole Stjepana Sulimanca,
- sufinanciranje troškova rada pomoćnika (asistenta) u nastavi,
- pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta ili stambenog prostora,
- pomoć mladim obiteljima pri izgradnji stambenog prostora,
- jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče,
- pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja,
- pomoć za pokriće troškova ogrjeva obiteljima slabijeg imovinskog stanja,
- jednokratnu pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja,
- jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike,
- sufinanciranje troškova rada gerontodomaćice,
- financiranje aktivnosti projekta Vrijedne ruke pomoći,
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa Virovitica,
- pomoć za pogrebne troškove,
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode.

1

SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE
U DJEČJEM VRTIĆU POTOČNICA PITOMAČA

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Potočnica imaju oni korisnici
koji nemaju mogućnosti, ali imaju izuzetnu potrebu za smještajem djece u vrtić u iznosu koji
odredi Općinski načelnik posebnom odlukom ili regulira ugovorom s Dječjim vrtićem Potočnica.
Sredstva se koriste i za sufinanciranje određenih drugih troškova dječjeg vrtića (osiguranje
kruha i slično) radi osiguranja njegovog rada.
SUFINANCIRANJE CIJENE BORAVKA DJECE
POLAZNIKA DJEČJEG VRTIĆA PRI COOR-a VIROVITICA

Članak 5.

Pravo na sufinanciranje cijene boravka djece imaju polaznici dječjeg vrtića pri Centru za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, u iznosu koji odredi Općinski načelnik posebnom
odlukom ili regulira ugovorom s Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica ili
njihovim osnivačem (Grad Virovitica).
SUFINANCIRANJE CIJENE PRIJEVOZA DJECE POLAZNIKA COOR-a VIROVITICA

Članak 6.

Pravo na sufinanciranje cijene prijevoza imaju djeca polaznici Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica te polaznici ostalih ustanova za djeci s posebnim potrebama
(npr. Suvag - Zagreb, Podravsko sunce - Koprivnica...), u iznosu koji odredi Općinski načelnik
posebnom odlukom ili regulira ugovorom s prijevoznikom.
SUFINANCIRANJE DJEČJIH DAROVA

Članak 7.

Sufinanciranje dječjih darova ostvaruje se kroz kupnju prigodnih darova za obilježavanje
međunarodnog dana djeteta te dana Svetog Nikole i slično. Pravo na darove iz prethodnog stavka
imaju djeca s područja općine Pitomača do zaključno s polaznicima četvrtog razreda osnovne
škole. Provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem odluke Općinskog
načelnika.
SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA
ZA POLAZNIKE OSNOVNE ŠKOLE PETRA PRERADOVIĆA

Članak 8.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika imaju polaznici Osnovne škole Petra
Preradovića u Pitomači, kao i polaznici njenih područnih škola, u iznosu koji odredi Općinski
načelnik posebnom odlukom.
SUFINANCIRANJE CIJENE MJESEČNE ĐAČKE PUTNE KARTE
ZA POLAZNIKE SREDNJIH ŠKOLA

Članak 9.

Pravo na sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte imaju polaznici srednjih škola
koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, a nemaju evidentiranih dugovanja prema
Proračunu Općine Pitomača, u iznosu koji odredi Općinski načelnik posebnom odlukom ili regulira
ugovorom s prijevoznikom.
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SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA
ZA POLAZNIKE SREDNJE ŠKOLE STJEPANA SULIMANCA

Članak 10.

Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika imaju polaznici Srednje škole Stjepana
Sulimanca u Pitomači, u iznosu koji odredi Općinski načelnik posebnom odlukom.
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA POMOĆNIKA (ASISTENTA) U NASTAVI

Članak 11.

Kroz zasebno odobreni projekt ili kroz program javnih radova zaposliti će se osobe za
obavljanje poslova pomoćnika (asistenta) u nastavi, a kroz Program po potrebi će se sufinancirati
dio troškova njihova rada. Na korištenje usluga pomoćnika (asistenta) u nastavi pravo će imati
oni učenici s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju koji ispune uvjete propisane odobrenim
projektom ili koje će utvrditi Općinski načelnik u suradnji sa stručnim osobljem Osnovne škole
Petra Preradovića ili Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači.
POMOĆ MLADIM OBITELJIMA
PRI KUPNJI ZEMLJIŠTA ILI STAMBENOG PROSTORA

Članak 12.

Pravo na pomoć ostvaruju mlade obitelji pri kupnji zemljišta ili stambenog prostora,
sukladno uvjetima koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom.
POMOĆ MLADIM OBITELJIMA
PRI IZGRADNJI STAMBENOG PROSTORA

Članak 13.

Pravo na pomoć ostvaruju mlade obitelji pri izgradnji stambenog prostora, sukladno
uvjetima koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom.
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČE

Članak 14.

Jednokratnu pomoć za novorođenče može ostvariti jedan od roditelja/skrbnika
novorođenog djeteta pod uvjetom da je državljanin Republike Hrvatske s neprekidno prijavljenim
prebivalištem na području općine Pitomača najmanje godinu dana neposredno prije rođenja
djeteta za koje se traži pomoć, da je dijete nakon rođenja prijavljeno na području općine Pitomača
te da kućanstvo podnositelja nema nepodmirenih dugovanja prema općinskom proračunu, u
iznosu koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom.
POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA STANOVANJA
OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

Članak 15.

Pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja definirana je
i ostvaruje se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (u nastavku: Zakon) i Odluci o socijalnoj skrbi
na području općine Pitomača (u nastavku: Odluka).
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POMOĆ ZA POKRIĆE TROŠKOVA OGRJEVA
OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

Članak 16.

Pomoć za pokriće troškova ogrjeva obiteljima slabijeg imovinskog stanja definirana je i
ostvaruje se sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (u nastavku: Zakon) i Odluci o socijalnoj skrbi na
području općine Pitomača (u nastavku: Odluka).
JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA

Članak 17.

Jednokratna pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja definirana je i ostvaruje se
sukladno Zakonu i Odluci.
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE

Članak 18.

Jednokratna novčana pomoć za umirovljenicima slabijeg mirovinskog cenzusa koji imaju
prebivalište na području općine Pitomača, isplatiti će se prigodom blagdana Uskrsa i/ili Božića, u
iznosu i pod uvjetima koje odredi Općinski načelnik posebnom odlukom.
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA RADA GERONTODOMAĆICE

Članak 19.

Kroz program javnih radova, putem tvrtke Draft d.o.o., kao ovlaštenog pružatelja socijalnih
usluga te kroz aplicirane projekte, ukoliko će isti biti odobreni, zaposliti će se osobe za obavljanje
poslova gerontodomaćice. Kroz Program po potrebi će se sufinancirati dio troškova njihova rada.
Na pomoć gerontodomaćice za obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova, nabave namirnica i
lijekova, dostavu hrane i slične poslove, pravo će imati samci ili starije osobe koje nemaju članova
obitelji koji im mogu osigurati pomoć, nemaju sklopljenih ugovora o doživotnom ili dosmrtnom
uzdržavanju, niti mjesečnog prihoda većeg od iznosa koji Općinski načelnik odredi posebnom
odlukom odnosno osobe koje zadovolje uvjete iz apliciranih projekata.
FINANCIRANJE PROJEKTA: VRIJEDNE RUKE POMOĆI

Članak 20.

Iz sredstava navedenih u članku 2. osigurati će se sredstva za provedbu aktivnosti projekta
„Vrijedne ruke pomoći“ koji je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku, a kroz koji su Općina Pitomača i Općina Špišić Bukovica zaposlili 15 ženskih
osoba za provođenje aktivnosti gerontodomaćice za obavljanje svakodnevnih kućanskih poslova,
nabave namirnica i lijekova, dostavu hrane i slične poslove, prema kriterijima iz navedenog
projekta.
SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI GRADSKE ORGANIZACIJE
CRVENOG KRIŽA VIROVITICA

Članak 21.

Iz sredstava navedenih u članku 2. osigurati će se dio za sufinanciranje aktivnosti Gradske
organizacije Crvenog križa Virovitica namijenjenih stanovništvu općine Pitomača te ostale
planirane aktivnosti Crvenog križa.
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POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE

Članak 22.
Pomoć za pogrebne troškove definirana je i ostvaruje se sukladno Zakonu i Odluci.
POMOĆ ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE

Članak 23.

Pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode može se odobriti fizičkim i
pravnim osobama te zadrugama kao naknada štete od kiše, poplave, tuče, oluje, suše ili slične
elementarne nepogode, pod uvjetom da je ista proglašena od strane nadležnih tijela Virovitičko podravske županije, prijavljena u skladu sa Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda,
odnosno da je odobrenje za istu dalo Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode
općine Pitomača. Pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća izazvanih elementarnom
nepogodom odobrava se u novcu ili u naravi.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Za provedbu ovog Programa nadležan je Općinski načelnik kao naredbodavac za izvršenje
Proračuna.

Članak 25.

Ovaj Program objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu
01. siječnja 2020. godine.
KLASA: 551-01/19-1/03
URBROJ: 2189/16-19-1
Pitomača, 18. prosinca 2019.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, mag.oec., v.r.
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