Na temelju članka
lanka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”
broj 157/13, 152/14 , 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine
Op
Bošnjaci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
Vukovarsko srijemske županije 06/13 i 1/18) Općinsko
vijeće Općine
ine Bošnjaci na svojoj 23. sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine,
donijelo je
ODLUKU
o usvajanju Socijalnog programa
Opć
Općine
Bošnjaci za 2020. godinu
I.
Ovom Odlukom usvaja se Socijalni program Općine
Op ine Bošnjaci za 2020. godinu,
u nastavku: Program.
II.
Socijalni program Općine
Opć
Bošnjaci za 2020. godinu čini sastavni dio ove
Odluke.
III.
Ovlašćuje
uje se i zadužuje Općinski
Op
načelnik
elnik i Jedinstveni upravni odjel za
provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke
odl
Općinskog
vijeća
ćaa
neovisno
o
tome
da
li
iznos
planiranih
aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće
najveće pojedinač
pojedinačne vrijednosti
imovine, kojom samostalno raspolaže Općinski
Op
načelnik.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske
srijemske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja
sije nja 2020. godine.
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SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE BOŠNJACI ZA 2020. GODINU
I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI
Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim
programom:
- državljanstvo Republike Hrvatske
- stalno prebivalište na području Općine Bošnjaci
- stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Bošnjaci
- Socijalni kriteriji:
korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Županja na
području Općine Bošnjaci,
- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći
- osobe koje nemaju nikakva primanja
U ukupna primanja kućanstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednjem mjesecu prije
podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i drugi prihodi kućanstva
osim prihoda (naknada, dodataka,..) propisanih u Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13,
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19).
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve
prihode domaćinstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova kućanstva.
II. KATEGORIJE
PROGRAMOM

GRAĐANA

KOJE

NISU

OBUHVAĆENE

SOCIJALNIM

1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i izbjeglice koji privremeno borave na
području Općine Bošnjaci, a nisu državljani Republike Hrvatske i pravo na određene
oblike socijalne skrbi ostvaruju temeljem posebnih zakona i propisa i na teret
Proračuna Republike Hrvatske.
2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o
socijalnoj skrbi i drugih zakona, propisa ili programa.
3. Kućanstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji
ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
4. Kućanstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu obrt ili obavlja samostalnu
djelatnost
III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE BOŠNJACI ZA 2020.
GODINU
1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
2. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
3. Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
4. Pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva
5. Naknade građanima i kućanstvima
6. Pomoć starijim osobama
7. Stipendije

1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta imaju svi roditelji koji imaju
prebivalište na području Općine Bošnjaci u trenutku rođenja djeteta, a dobiju novorođenče u
tekućoj godini i to:
− u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo dijete
− u iznosu od 5.000,00 kuna za drugo dijete
− u iznosu od 12.000,00 kuna za treće dijete ( u prvoj godini djetetova rođenja se
uplaćuje 7.000,00 kuna, u drugoj godini života djeteta 2.500,00 kuna i trećoj godini
života djeteta 2.500,00 kuna.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta,
roditelji su dužni predočiti slijedeće dokaze (preslike):
− Rodni list djeteta/sve djece
− Osobne iskaznice ili dokaz o prebivalištu roditelja , OIB majke
− IBAN podnositelja zahtjeva (majke, tekući račun).
2. Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ima svaki učenik s prebivalištem na području
Općine Bošnjaci koji redovito pohađa srednju školu i koji se svakodnevno koristi javnim
prijevozom od mjesta stanovanja do škole i obratno, i to u iznosu razlike mjesečne karte.
Sufinanciranje se vrši na način da će roditelji djeteta plaćati mjesečno 50,00 kuna, RH 75%
vrijednosti, a preostali dio u jednakim iznosima tj. po 50% Vukovarsko-srijemska županija i
Općina Bošnjaci.
Popis učenika srednjih škola s područja Općine Bošnjaci koji koriste prijevozničke usluge
određene tvrtke, dostavit će prijevoznička tvrtka, s kojom će Općina Bošnjaci, Općinski
načelnik, sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
3. Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
Pravo na pomoć za plaćanje troškova boravka djece u dječji vrtić u iznosu 50% od ekonomske
cijene vrtića po djetetu sufinancira Općina Bošnjaci.
4. Pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva
Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabavke ogrjeva mogu ostvariti domaćinstva koja su
korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Županja, a koja imaju
prebivalište na području Općine Bošnjaci.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu, u visini, na način i pod uvjetima koje utvrdi
nadležno tijelo Vukovarsko- srijemske županije, koja i osigurava sredstva za ovaj oblik
pomoći i doznačuje ih Općini Bošnjaci.
Popis osoba koji ostvaruju pravo na ostvarivanje pomoći za pomirenje troškova nabavke
ogrjeva utvrđuje Centar za socijalnu skrb Županja.
5. Naknade građanima i kućanstvima
Naknade građanima i kućanstvima u smislu ovog programa odnosi se na troškove u skladu sa
odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14 , 99/15 i 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i
posebnim propisima.

Naknade građanima i kućanstvima isplaćuje se jednokratno. Pravo na jednokratnu pomoć
mogu ostvariti kućanstva čija ukupna primanja za posljednji mjesec iznose:
1. Za samca do 800,00 kn
2. Za dvočlano kućanstvo do 1.200,00 kn
3. Za tročlano kućanstvo do 1.800,00 kn
4. Za četveročlano kućanstvo do 2.400,00 kn
5. Za svakog daljnjeg člana + 600,00 kn
6. Pomoć starijim osobama u kući
Pravo na pomoć starijim osobama u kući imaju građani koji su u socijalnoj potrebi, osobe bez
primanja i koje podnesu zahtjev te će o istim razmatrati Općina Bošnjaci.
7. Stipendije
Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- državljanstvo Republike Hrvatske,
- prebivalište na području Općine Bošnjaci kontinuirano najmanje 1 godinu
- studiranje na području Republike Hrvatske,
- da nisu korisnici neke druge stipendije i ostale dodatne kriterije sukladno natječaju za
dodjelu stipendija. Stipendija se daje u iznosu od 800.00,00 kuna.
IV. POTREBNA SREDSTVA
Iznos sredstava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Novčana pomoć za opremu novorođenčeta
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
Pomoć za podmirenje troškova nabave ogrijeva
Naknade građanima i kućanstvima
Pomoć starijim osobama u kući
Stipendije
UKUPNO

200.000,00 kuna
105.000,00 kuna
180.000,00 kuna
50.000,00 kuna
85.000,00 kuna
20.000,00 kuna
215.000,00 kuna
855.000,00 kuna

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Socijalno vijeće za svaku prijavu donosi rješenje.
Rješenje iz prethodnog stavka može biti:
-ostvaruje pravo na socijalnu pomoć ili,
-ne ostvaruje pravo na socijalnu pomoć.
1. Korisniku, odnosno kućanstvu kod kojega se naknadnom provjerom podataka utvrdi da ne
ispunjava uvjete iz kriterija utvrđenih programom, ukida se odobrena pomoć, uz obvezu
vraćanja do tada odobrenih i primljenih iznosa pomoći.
2. Kućanstvo se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u
jednoj kući ili jednom stanu te zajednički snose troškove stanovanja i druge troškove.

3. Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Općine Bošnjaci.
4. Socijalni programa Općine Bošnjaci za 2020. godinu provodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Bošnjaci.
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Josip Šumanovac, dipl. ing.

