


                    
       REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
    OPĆINA STARA GRADIŠKA 
          OPĆINSKO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije“ br. 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18 – 
pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na _____ sjednici održanoj 
_______2021. godine, donijelo je  

     PROGRAM 
socijalne skrbi za 2022. godinu 

 
Ovim Programom socijalne skrbi za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Program) osigurava se 
primjena mjera zaštite osoba koje u određenim rizičnim situacijama, uslijed nepovoljnih 
osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, nisu u mogućnosti niti uz pomoć članova 
obitelji podmiriti osnovne životne potrebe kao i zaštita najranjivije skupine građana - staračkih 
kućanstava.    
Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Stara Gradiška, uvjeti i način njihova 
ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava utvrđena su Odlukom 
o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” 
br. 3/14, 10/18, 7/19 i 5/20).  
 
1. Naknada za troškove stanovanja  

Za naknade za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade planirana su 

sredstva u iznosu od 11.500 kn. Troškovi stanovanja obuhvaćaju troškove najamnine, vode i 

odvodnje, odvoza i odlaganja otpada i komunalne naknade. 

Naknadu za troškove stanovanja koristi godišnje do 7 korisnika zajamčene minimalne 

naknade.  

 

2. Troškovi ogrijeva 
Za podmirenje troškova ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na 

drva planirana su sredstva u iznosu od 31.500 kn  koja u cijelosti osigurava  Brodsko-posavske 

županije.  

Planirano je podmirenje troškova ogrijeva 30 korisnika. 

 

3. Jednokratne pomoći  

Za jednokratne novčane pomoći planirana su sredstva u iznosu od 5.000 kn. Jednokratne 

pomoći odobrava općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela osobama koje 

nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe ako prihodi po 

članu obitelji ne prelaze iznos od 100% osnovice na temelju koje se utvrđuje visina zajamčene 

minimalne naknade (800,00 kn). Pomoć se odobrava u novcu ili naravi, prvenstveno za 

podmirenje troškova obrazovanja djece i za liječenje člana obitelji.  

 

4. Pomoć staračkim kućanstvima 

Za pomoć staračkim kućanstvima planirana su sredstva u iznosu od 60.000 kn. Pravo na 

pomoć u iznosu od 2.000 kn godišnje ostvaruju staračka kućanstva koja ostvaruju dohodak po 

članu kućanstva niži od propisanog Odlukom o socijalnoj skrbi.  

U Proračunu je osigurana pomoć za 30 staračkih kućanstava. 



5. Dar za novorođeno dijete  

Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 50.000 kn. Sukladno Odluci o Odluke o 

novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta dar  odobrava se za svako novorođeno dijete 

čiji roditelji imaju prebivalište i borave na području općine Stara Gradiška i to: 10.000 kn za 

prvo dijete, 20.000 kn za drugo dijete (isplaćuje se u dvije godine), 30.000 kn za treće dijete 

(isplaćuje se u tri godine), 40.000 kn za četvrto dijete (isplaćuje se u četiri godine), 50.000 kn 

za peto i svako sljedeće dijete (isplaćuje se u pet godina).  

 

6. Darivanje djece za svetog Nikolu  
Za darove za svetog Nikolu planirana su sredstva u iznosu od 3.000 kn.  
Povodom svetog Nikole tradicionalno se daruju djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, 

ukupno 65 djece.  

 

7. Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška  

Sukladno odredbama Zakona o Hrvatskom crvenom križu, za rad i djelovanje Gradskog 

društva Crvenog križa Nova Gradiška planirana su sredstva u  iznosu od 20.000 kn odnosno 

u visini 0,7 % prihoda poslovanja ostvarenih u prethodnoj godini umanjenih za namjenske 

prihode. 

 
KLASA: 550-01-02/21-01/____ 
URBROJ: 2178/24-03-21-____ 
Stara Gradiška, _______________2021.  


