
 

 
 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŢUPANIJA  

OPĆINA BEREK 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 

125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi 

(„Narodne novine“ broj 33/12) i članka 32. Statuta Općine Berek (“Službeni glasnik 

Općine Berek br. 01/2013) na svojoj sjednici održanoj  22. srpnja 2014. godine donijelo 

je 

 

P R O G R A M  

SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE BEREK  

ZA 2014.g.  

Izmjene i dopune br.1 

 

 

I  UVODNE ODREDBE 
Članak 1. 

                       Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba 

osoba koje je dužan uzdržavati. 

                      Općina Berek u okviru svog samoupravnog djelokruga i u okviru svojih 

mogućnosti meĎu ostalim osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi. 

Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi osigurava i Republika 

Hrvatska koja svoju djelatnost u toj oblasti obavlja putem Centra za socijalnu skrb i drugih 

ustanova. 

                      Sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi, općine i gradovi 

obvezni su u svom proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva u visini najmanje 

5%  svojih prihoda. Cilj Programa socijalnih potreba je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika 

pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području Općine Berek, kako bi se kroz 

Proračun osigurala potrebita sredstva. 

 

II  KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI 

 

Članak 2. 

1. Temeljem odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrĎene socijalnim 

programom: 

 - državljanstvo RH sa stalnim prebivalištem na području Općine Berek 

 

2. Socijalni kriterij: 

 - korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb 



 - drugi kriteriji utvrĎeni pojedinim oblicima pomoći. 

 

 

 

III  KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM 

PROGRAMOM 

Članak 3. 

1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i izbjeglice koje privremeno borave 

na području Općine Berek i nisu državljani RH i pravo na odreĎene oblike socijalne 

skrbi ostvaruju temeljem posebnih Zakona i propisa i na teret Proračuna RH. 

2. GraĎani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o 

socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12) i drugih Zakona, propisa ili programa. 

 

IV  OBLICI I OPSEG SOCIJALNE SKRBI 

Članak 4. 

Po  Programu socijalnih potreba za 2014.g, čija se vrijednost procjenjuje na 86.000,00 kuna, 

utvrĎuju se slijedeći oblici socijalne skrbi: 

 

1. Podmirenje troškova toplog obroka učenika osnovnih škola 

 

Podmirit će se troškovi prehrane učenika Osnovne škole Berek i Osnovne škole Trnovitički 

Popovac. Radi se o učenicima sa prebivalištem na području Općine, a dolaze iz socijalno 

ugroženih obitelji. Isplata će se vršiti u skladu s mogućnostima proračuna, a prema podacima 

koje je prikupila O.Š. Berek i Trn.Popovac i predočenoj specifikaciji od strane osnovnih 

škola s područja općine Berek. 

                                                                                   

 PredviĎena sredstva:                     15.000,00 kn                      

   

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje obitelj koju je zadesila teška nesreća (nevolja 

ili nepogoda), a samim svojim djelovanjem dovela je tu obitelj u tešku materijalnu situaciju. 

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. 

roĎenje djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih djelovanja) 

prema ocjeni načelnika i Jedinstvenoga upravnog odjela Vijeća, nisu u mogućnosti 

djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu ili u naravi (plaćanje računa za režije, 

lijekove i sl.) i to najviše do: 

- samac                                                                                        1.500,00 kn 

- obitelj sa dva člana                                                                   2.500,00 kn  

- višečlana obitelj                                                                        3.500,00 kn 

- jednokratna novčana pomoć (elementarne nepogode, požar, 

      poplava, teška bolest, smrtni slučaj člana uže obitelji  i sl.)   10.000,00 kn 

                                

PredviĎena sredstva:                                                                            20.000,00 kn 

 



 

 

 

 

3. Naknada za novorođenčad  

 

Općina Berek će isplaćivati roditeljima 500,00 kn u novcu i prigodan paket u vrijednosti do 

200,00 kn, za svako novoroĎeno dijete. Isplata će se vršiti na prigodnom domjenku u ožujku 

ili travnju tekuće godine za djecu roĎenu u prethodnoj godini. Da bi ostvarili pravo na ovaj 

vid pomoći roditelji su dužni predočiti rodni list novoroĎenog djeteta i potvrdu o prebivalištu.   

                                                                                             

PredviĎena sredstva:                        10.000,00 kn                                  

 

4. Sufinanciranje odvoza kućnog smeća – sufinanciranje mjesečnih naknada za 

odvoz smeća osobama koje su starije od 65 godina i ţive same (staračka 

jednočlana i dvočlana domaćinstva s niskim primanjima i bez primanja) i 

samcima. 

Popis samačkih i staračkih domaćinstava koja koriste ovaj vid pomoći utvrĎuje načelnik 

Općine Berek u suradnji s Vijećima mjesnih odbora, jedan put godišnje, a popis se usklaĎuje 

u tijeku godine prema ukazanoj potrebi. 

                                                                                          

PredviĎena sredstva:                       25.000,00 kn 

 

 

 

 

5. Sufinanciranje rada udruga invalida i humanitarnih udruga 

 

Transferima udrugama invalida i humanitarnim udrugama sufinancirat će se njihova 

aktivnost u zadovoljavanju specifičnih potreba invalidnih osoba i pomoći osobama 

ugroženog socijalnog statusa. Transferi će biti upućeni udrugama i prema Gradskom društvu 

Crvenog križa Garešnica, Caritas Ivanska i Berek, Udruge invalida i branitelja, a prema 

njihovom traženju i prema mogućnostima proračuna. 

                                                                                              

PredviĎena sredstva:                          6.000,00                                 

 

6. Prigodna podjela paketa za vjerske blagdane (Boţić i Uskrs) 

 

 Općina Berek će napraviti popis staračkih i samačkih domaćinstava kojima će se     

 podijeliti prigodni paketi u vrijednosti do 100,00 kn, a povodom Božićnih i Uskrsnih 

blagdana. 

PredviĎena sredstva:                        10.000,00 kn  

  

 

 

 



V  ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 

Pojedinačna prava iz ovog Programa odobravat će se isključivo osobama koje imaju 

prebivalište na području Općine Berek. Program se provodi putem Proračuna i aktivnosti 

Vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela na rješavanju pojedinačnih predmeta i praćenju stanja 

njihove provedbe. Prava utvrĎena na temelju ovo Programa ostvarivat će se u okviru 

mogućnosti Proračuna za 2013.g. i njime utvrĎenih namjena i veličina. 

 

 

 

 

Klasa: 400-08/14-01/ 

Urbroj: 2123/02-01-14-1 

Berek, 22.srpnja 2014. 

. 

                                                                                                                PREDSJEDNIK: 

                                                                                                                Antun Dergić, v.r. 

 


