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     Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH br. 57/11) i  članka 29. Statuta 
općine Belica («Službeni glasnik Međimurske županije», broj 10/09.), Općinsko vijeće Općine 
Belica,  na svojoj  23. sjednici, održanoj 20.12.2012. godine, donijelo je 
 
 
 

P R O G R A M 
 

JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI 
 

OPĆINE BELICA ZA 2013. GODINU 
 
 

I. UVOD 
 

Javne potrebe u socijalnoj zaštiti, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine 
Belica, jesu pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih kategorija, 
nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog 
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. 

Javne potrebe u socijalnoj zaštiti Općine Belica za 2013. godinu utvrđuju se prema 
prioritetima financiranja kako slijedi: 
 
 
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja i ogrjeva 
 
 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosi se na pomoć korisnicima koji se griju 
na drva u iznosu od 950,00 kn godišnje a prema popisu  Centra za socijalnu skrb Čakovec.  

Za podmirenje troškova  pomoći stanovanja i ogrjeva osigurava se u Proračunu Općine 
Belica za 2013. godinu iznos od 19.950,00 kuna. 
 
 
2. Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete 
 
 

Novčana pomoć roditeljima za novorođeno dijete, u skladu s odgovarajućim Rješenjem 
Jedinstvenog upravnog odjela, isplaćuje se u iznosu od 500,00 kuna. 

Za navedenu vrstu pomoći iz prethodnoga stavka u Proračunu Općine Belica za 2013. 
godinu osigurava se iznos od 13.000,00 kuna. 

 
 

3. Pomoć roditeljima za predškolski odgoj  
 
 

U skladu s Odlukom o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Općine Belica u 
predškolskim ustanovama, pojedini roditelji mogu biti djelomice ili u potpunosti oslobođeni 
obveze sufinanciranja smještaja djece u predškolskim ustanovama, na teret proračuna Općine 
Belica. 

Za pomoć roditeljima u sufinanciranju boravka djece u predškolskim ustanovama u 
proračunu Općine Belica za 2013. godinu osigurava se iznos od 304.000,00 kuna. 
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4. Pomoć za podmirenje troškova studiranja 
 

U skladu s Odlukom o stipendiranju studenata s područja Općine Belica, pojedini 
studenti ostvaruju pravo stipendiranja i jednokratnih pomoći na teret proračuna Općine Belica. 

Za ovu vrstu pomoći u Proračunu Općine Belica za 2013. godinu osigurava se iznos od 
116.000,00 kuna. 
 
 
5. Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama i osobama s invaliditetom 
 
 

Općinski načelnik  može na zahtjev korisnika, dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć 
samcu ili obitelji a koji zbog trenutačnih okolnosti kao što su npr. bolest, smrt člana obitelji, 
požar, poplava ili drugih nevolja  nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne 
životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se temeljem posebne zamolbe a 
može iznositi od najmanje 200,00 do najviše 2.000,00 kuna.  

Za navedenu vrstu pomoći u Proračunu Općine Belica za 2013. godinu osigurava se 
iznos od 24.000,00 kuna. 
 
 
 

II. ZAKLJKUČAK 
 

Ukupno se u Proračunu Općine Belica za 2013. godinu  za financiranje javnih potreba u 
socijalnoj zaštiti Općine Belica  osigurava iznos od 476.950,00 kuna. 
 

Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Belica za 2013. godinu, stupa na 
snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 
 
 
    OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA 
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