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Na temelju članka 3. Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Sračinec („Službeni 

vjesnik Varaždinske županije“, broj 27/14), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 11. sjednici 

održanoj dana 23. prosinca 2014. godine, donosi 

 
 

SOCIJALNI PLAN 
u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Sračinec 

za 2015. godinu 
 

I. 
 

Ovim Socijalnim planom u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Sračinec za 

2015. godinu utvrđuju se oblici pomoći koje se mogu odobriti korisnicima sa područja Općine 

Sračinec te prikaz potrebnih sredstava za realizaciju socijalnog plana za 2015. godinu. 

 

II. 
 

Pravo na ostvarivanje socijalne pomoći i zaštite na području Općine Sračinec 

ostvaruju korisnici koji ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o socijalnoj skrbi na području 

Općine Sračinec.  

U kojoj mjeri pojedini korisnik ispunjava osnovne kriterije za ostvarivanje prava i 

oblika socijalne zaštite na području Općine Sračinec, odlučuje socijalno vijeće Općine 

Sračinec. 

 

III. 
 

Korisnicima koji ispunjavaju osnovne kriterije za ostvarivanje prava i oblika socijalne 

zaštite na području Općine Sračinec, sukladno odluci socijalnog vijeća, mogu se odobriti 

slijedeći oblici pomoći: 

• pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 

• pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, 

• subvencije toplog obroka učenika u osnovnoj školi, 

• jednokratna novčana pomoć, 

• podmirenje pogrebnih troškova za nezbrinute osobe, 

• novčane potpore obiteljima sa četvero i više djece, 

• novčana pomoć obiteljima sa novorođenim djetetom, 

• novčana potpora umirovljenicima. 

 
IV. 

 

Za realizaciju socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine 

Sračinec za 2015. godinu potrebno je osigurati sredstva za realizaciju koji se temelji na 

smjernicama prijedloga i procjeni kretanja u 2015. godini, s time da se ne predviđaju novi 

oblici zaštite životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva Općine Sračinec, a pri 

predlaganju određenih oblika pomoći treba voditi računa da ne dolazi do preklapanja u 

davanjima s ostalim nositeljima socijalne skrbi. 
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U toku 2015. godine planira se realizacija slijedećih oblika pomoći: 

 

a) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 

Ovim oblikom pomoći predviđa se obuhvatiti sve korisnike pomoći za uzdržavanje, 

korisnike doplatka za tuđu pomoć i njegu te nezaposlene osobe, a sukladno odredbama 

zakona, pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosi se na podmirenje troškova 

najam,nine, pričuve, komunalne naknade, električne energije, plina, drva i drugih 

energenata, grijanja, vode, odvodnje te druge troškove stanovanja, sukladno posebnim 

propisima. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je u Proračunu Općine Sračinec osigurati 

sredstva u iznosu od  75.000,00 kuna.  

 

b) Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 
 

Sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, jedinica područne (regionalne) 

samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova 

ogrijeva osobama koje se griju na drva, pod uvjetima i na način propisan zakonom. Korisniku 

pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3 drva 

plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili mu se može 

odobriti novčani iznos za podmirenje troška ogrijeva u visini koju odlukom odredi nadležna 

jedinica područne (regionalne) samouprave. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je u 

Proračunu Općine Sračinec osigurati sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. 

 

c) Subvencije toplog obroka učenika u osnovnoj školi 
 

Prema dostupnim podacima, u školskoj godini 2014/15, Osnovnu školu Sračinec 

pohađa oko 500 učenika. S obzirom na socijalni status obitelji sa područja Općine Sračinec, 

za pretpostaviti je, da postoji potreba subvencioniranja prehrane za 55 učenika koji su lošijeg 

socioekonomskog statusa. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je u Proračunu Općine 

Sračinec osigurati sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna. 

 

d) Jednokratna novčana pomoć 
 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji su evidentirani pri 

Centru za socijalnu skrb Varaždin, a koji zbog trenutačnih okolnosti (školovanje djeteta, 

bolesti, troškova liječenja, smrti člana obitelji, elementarne nepogode), prema ocjeni 

Socijalnog vijeća nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne 

potrebe. Jednokratna novčana pomoć može se odobriti u novcu ili u naravi, u iznosu od 

1.000,00 kn po osobi.  

Ako podmirenje potrebe iziskuje veći iznos, potrebna je suglasnost  Centra za 

socijalnu skrb. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je u Proračunu Općine Sračinec 

osigurati sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. 
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e) Podmirenje pogrebnih troškova za nezbrinute osobe 
 

Naputkom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi određeno je da za korisnike pomoći 

za uzdržavanje te za umrle osobe za koje nitko ne može snositi troškove pogreba, iste mora 

podmiriti općina i to kao sanitarnu mjeru. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je u 

Proračunu Općine Sračinec osigurati sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

f) Novčane potpore obiteljima sa četvero i više djece 
 

Predlaže se, da se u Proračunu Općine Sračinec osiguraju sredstva za jednokratnu 

isplatu novčane potpore obiteljima sa četvero i više djece, u iznosu od minimalno 800,00 

kuna po obitelji, a koja žive u lošim i za život neadekvatnim stambenim prilikama. Za 

realizaciju ove aktivnosti potrebno je u Proračunu Općine Sračinec osigurati sredstva u 

iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

g) Novčana pomoć obiteljima sa novorođenim djetetom 
 

Predlaže se, da se u Proračunu Općine Sračinec osiguraju sredstva za isplatu 

jednokratne novčane pomoći obiteljima sa novorođenim djetetom, u iznosu od 1.000,00 

kuna po djetetu čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Sračinec. Za realizaciju 

ove aktivnosti potrebno je u Proračunu Općine Sračinec osigurati sredstva u iznosu od 

55.000,00 kuna. 

 

h) Novčana potpora umirovljenicima 
 

Ovim oblikom pomoći predviđa se obuhvatiti kategorije umirovljenika koji se nalaze 

na "rubu egzistencije". Predlaže se isplata novčana potpora umirovljenicima u izuzetno 

teškim prilikama (čija mirovina ne prelazi 1.500,00 kn za samca), za Božićne blagdane, u 

iznosu od 100,00 kuna po osobi. Za realizaciju ove aktivnosti potrebno je u Proračunu 

Općine Sračinec osigurati sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna. 

 

VI. 
 

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 

županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2015. godine. 

 

KLASA: 550-01/14-01/06  
URBROJ: 2186/07-01-02-14-1 OPĆINSKO VIJEĆE 
Sračinec, 23. prosinca 2014. PREDSJEDNIK 

  
 Nenad Plantak 

 

  


