
         Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi („NN“ br. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 , 

130/17 , 98/19, 64/20 i 138/20), Odluke o pravima iz socijalnoj skrbi Općine Oprisavci 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“  br. 2/15) i članka 29. Statuta Općine 

Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21) Općinsko vijeće općine 

Oprisavci  na svojoj 5.  sjednici održanoj 18. prosinca 2021. godine,  donijelo je 

 

P R O G R A M  

socijalne skrbi i zdravstvene zaštite na području 

Općine Oprisavci  za 2022. godinu 

 

 

Članak 1.  

 Ovim Programom određuje se način i iznos financiranja djelatnosti socijalne skrbi, 

korisnici socijalne skrbi, način i iznos financiranja humanitarnih udruga i organizacija i zaštite 

zdravlja ljudi na području općine Oprisavci za 2022.g. 

 

Članak 2.. 

Za pomoć samcima ili članovima kućanstava, djeci s teškoćama u razvoju i drugim 

korisnicima socijalne skrbi u Proračunu općine Oprisavci  za 2022.godinu predviđena su 

sredstva u ukupnom iznosu od 205.000,00  kuna za slijedeće namjene: 

 

1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje Općina Oprisavci korisniku zajamčene 

minimalne naknade koji ima prebivalište na području Općine Oprisavci.  Troškovi stanovanja 

u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne 

energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim 

propisima, sukladno Odluci o pravima iz socijalne skrbi Općine Oprisavci. Za ovu namjenu u 

Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 50.000,00 kn. 

 

2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI 

a)  Jednokratne pomoći 

Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinski načelnik, a može se odobriti samcu ili obitelji 

koji zbog trenutačnih okolnosti (npr.bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, 

gubitka posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne 

potrebe. Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše jedan 

puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn osim u izuzetno 

izvanrednim okolnostima kada iznos može biti i veći od 1.000,00 kn. Visinu jednokratne 

novčane pomoći za svaki pojedini slučaj odrediti će odlukom Općinski načelnik.  

Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 65.000,00 kn. 

b)  Pomoć za novorođenu djecu 

Ova pomoć može se odobriti obitelji po njihovom zahtjevu, za prvo dijete 2.500,00 kn, drugo 

dijete 4.000,00 kn i svako slijedeće dijete 6.000,00 kn temeljem Odluke Općinskog načelnika 

o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu s područja općine Oprisavci kojom 

su uređeni uvjeti, način, visina i postupak za ostvarivanje prava na pomoć. Za ovu namjenu u 

Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 80.000,00 kn. 

c) Pravo na troškove ogrijeva 

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove 

ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za 



podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) 

samouprave.Za ovu namjenu u Proračunu su predviđena sredstva u iznosu 10.000,00 kn. 

 

Članak 3. 

 

SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA I HUMANITARNIH ORGANIZACIJA 

 

Za rad udruga i humanitarnih organizacija u Proračunu općine Oprisavci za 2022. 

godinu predviđena su financijska sredstva u iznosu 45.000,00 kn: 

  

a) Crveni križ   40.000,00 kn 

b) Program pomoć i njega u kući –    5.000,00 kn  

  

 

Članak 4. 

 

ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI 

 

Deratizacija i dezinsekcija na području općine Oprisavci  u pravilu se provodi dva puta 

godišnje, a sredstva za provedbu ovih tretmana osiguravaju se u Proračunu općine Oprisavci 

za 2022.g.   u iznosu 150.000,00 kn. 

 

Članak 5.  

 

 Financijska  sredstva u iznosu 400.000,00 kn potrebna za provedbu ovog Programa 

planirana su u Proračunu Općine Oprisavci za 2022 godinu . 

 

 

Članak 6  

 Ovaj Program objavit će se u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“,  a 

stupa na snagu 01. siječnja 2022.g.    

 

OPĆINA OPRISAVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:400-01/21-01/22 

URBROJ: 2178/14-01-21-1 

Oprisavci, 18. prosinca  2021.g.                        

       

 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

             Franjo Klenuk 

DOSTAVITI: 

1. „Službeni vjesnik BPŽ“,  

2. Računovodstvo, 

3. Dosje zapisnika, 

4. Pismohrana  


