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          Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 57/2011  i članka 
27. Statuta Općine Draganić (GKŽ  21/2009 I 34/2012), Općinsko vijeće Općine 
Draganić je na svojoj 32. redovnoj sjednici, održanoj 20. prosinca 2012. g. 
donijelo  

   

SOCIJALNI PROGRAM 

Općine Draganić za 2013. g. 
 

Članak 1. 
          Ovim su Socijalnim progamom Općine Draganić za 2013. g.,  određeni su 
oblici socijalne pomoći na području Općine Draganić u 2013. g., kao i osnovni 
kriteriji za njezino ostvarivanje. 
          Sredstva namijenjena za ostvarivanje socijalne pomoći u okviru ovog 
Socijalnog programa Općine Draganić za 2013. g., planirana su Proračunom 
Općine Draganić  u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, na poziciji 81 – Pomoć 
obiteljima i kućanstvima.  
 

Članak 2. 
          Osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na pojedine oblike socijalne pomoći 
utvrđene ovim Socijalnim programom u 2013. g. su: 

 državljanstvo Republike Hrvatske, sa prijavljenim prebivalištem na području 
Općine Draganić 

 ukupna primanja domaćinstva koja po članu ne prelaze 600,00 kn mjesečno 

 staračka, prvenstveno samačka domaćinstva bez članova uže obitelji koji bi 
skrbili o istima 

          U ukupna primanja domaćinstva iz stavka 1. alineja 2. ovog članka, 
ubrajaju se: 

 plaće 

 tuzemne i inozemne mirovine 
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 naknade sa Zavoda za zapošljavanje za vrijeme nezaposlenosti 

 osobne invalidnine 

 naknade za tjelesno oštećenje 

 dječji doplatci 

 doplatci za tuđu pomoć i njegu 

 novčana pomoć za uzdržavanje koju domaćinstvo ostvaruje putem Centra za 
socijalnu skrb u Karlovcu. 

 
Članak 3. 

          Pravo na ostvarivanje socijalne pomoći u okviru ovog Socijalnog 
programa, nemaju osobe niti domaćinstva u kojima netko od članova, pored 
kuće u kojoj stanuje, ima u vlasništvu još jednu kuću, stan ili kuću za odmor, bez 
obzira na lokaciju na kojoj se predmetna nekretnina nalazi. 
 

Članak 4. 
          Oblici socijalne pomoći na području Općine Draganić u 2013. g. su: 

 jednokratna novčana pomoć u iznosu od 850,00 kn 

 podmirenje pogrebnih troškova 

 pomoć za stanovanje 
 

Članak 5. 
          Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 850,00 kn dodjeljuje se 
korisnicima u pravilu pod kraj tekuće godine, odnosno prigodom Božićnih ili 
Novogodišnjih blagdana, ili tijekom godine, temeljem posebno podnesenog 
zahtjeva od strane korisnika ili na prijedlog Mjesnog odbora na području kojeg 
korisnik ima prijavljeno prebivalište. 

 
Članak 6. 

          Pravo na podmirenje pogrebnih troškova ostvaruju osobe ili domaćinstva 
slabijeg imovinskog statusa, a u slučajevima kada nema drugih članova uže niti 
šire obitelji koji bi umjesto njih snosili predmetne troškove, odnosno ukoliko 
osoba ili domaćinstvo iste nebi ostvarilo temeljem posebnih propisa o socijalnoj 
skrbi putem Centra za socijalnu skrb, te ukoliko nebi bili članovi Pogrebne 
udruge Draganić ili neke druge Pogrebne udruge koja bi navedene troškove 
umjesto njih podmirila. 
 

Članak 7. 
          Zahtjev za ostvarivanje bilo kojeg oblika socijalne pomoći, predviđenog 
ovim Socijalnim programom, u pravilu Općinskom vijeću Općine Draganić 
podnose Mjesni odbori, svaki za svoje područje. 
          Pored Mjesnih odbora, prijedlog odnosno Zahtjev za ostvarivanje socijalne 
pomoći Općinskom vijeću ili Općinskom načelniku mogu podnijeti i mještani - 
korisnici kojima je socijalna pomoć potrebna. 
          Nakon što razmotri svaki podneseni zahtjev, Općinsko vijeće, odnosno 
Općinski načelnik će o istom donijeti Zaključak, odnosno odobrenje za isplatu 
pomoći, a na temelju kojeg će Jedinstveni upravni odjel izvršiti doznaku 



odobrene pomoći uplatom iste na štedni račun korisnika u svakom pojedinačnom 
slučaju. 
 

Članak 8. 
          Sredstva potrebita za realizaciju Socijalnog programa Općine Draganić u 
2013. g., planirana u iznosu od 50.000,00 kn, raspoređuju se kako slijedi: 
 

 jednokratna novčana pomoć  
………….............................................................................. cca 32.000,00 kn 

 

 podmirenje pogrebnih troškova 
.............................................................................................cca   4.000,00 kn 

 

 pomoć za stanovovanje 
     ……………………………………………………………………cca 14.000,00 kn 
 
 

Članak 9. 
          Pored oblika socijalne pomoći, utvrđenih u članku 4. ovog Socijalnog 
programa, Općina Draganić sve nosioce socijalne iskaznice koji imaju prijavljeno 
prebivalište na njezinom području unatrag najmanje jedne godine, u cjelosti 
oslobađa obveze plaćanja komunalne naknade za stambene prostore a sredstva 
potrebna za održavanje komunalne infrastrukture u visini oslobođenog iznosa,  
nadomjestiti će se proračunskim sredstvima od poreznih prihoda.  
 

 
Članak 10. 

          Pored oblika socijalne pomoći utvrđenih ovim Socijalnim programom, 
Općinsko vijeće, odnosno Općinski načelnik, može u svakom pojedinačnom 
slučaju, a prema podnesenom zahtjevu, odobriti i određene druge vrste i oblike 
socijalne pomoći, ukoliko za njihovu  realizaciju ima dovoljno sredstava u 
Proračunu Općine Draganić. 
 

 
Članak 11. 

          Ovaj Socijalni program Općine Draganić za 2013. g. stupa na snagu 
osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Draganić - Glasniku 
Karlovačke Županije, a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2013. g. 
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