
Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije 10/09, 07/13, 4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac
na 8. sjednici održanoj 24.05.2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa socijalnih potreba
na području općine Oriovac u 2021. godini

I

Socijalne potrebe na području općine Oriovac u 2021. godini planirane su izmjenom Programa u
iznosu od 1.787.283,97,00 kuna, a ostvaren sa 31.12.2021. godine u iznosu od 1.674.162,72 kune.

NAKNADE I RAZNE POMOĆI GRAĐANIMA

Izmjena Programa – novi plan...............................................................1.092.916,87 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2021. godine..............................................................975.422,09 kuna

Općina Oriovac u 2021. godini na temelju podnesenih zahtjeva odobravala je razne naknade i pomoći
građanima odnosno obiteljima-samcima s područja općine Oriovac kako slijedi:

Jednokratne novčane pomoći odobravale su se socijalno ugroženim obiteljima koji zbog posebnih
okolnosti (bolest, smrt člana obitelji, štete od požara i dr.) dođu u teške materijalne prilike.
Pomoći su se odobravale sukladno Odluci o pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnika
socijalne skrbi na području općine Oriovac, te su sredstva za jednokratnu pomoć utrošena u iznosu od
74.834,00 kune.

Ostale naknade iz proračuna u naravi odobravale su se obiteljima i samcima koji su korisnici
zajamčene minimalne naknade, kao i onima koje su se trenutno našle u teškoj materijalnoj situaciji kao
i starijim i nemoćnim osobama ( Petrinja potres, razne namirnice, lijekovi, odjeća, smještaj, poklon
paketi i dr.), te su sredstva za pomoć u naravi utrošena u iznosu od 288.124,08 kuna.

Humanitarna djelatnost Crvenog križa – zakonska obveza – 6.822,19 kuna

Školska kuhinja – pravo na besplatnu školsku kuhinju ostvarili su učenici iz socijalno ugroženih
obitelji. Pravo je utvrdila uprava škole i dostavila popis općini Oriovac, te su sredstva za školsku
kuhinju utrošena u iznosu od 19.320,00 kuna.

Nabavka ogrijeva - Sukladno Zakonskim odredbama, samcu ili obitelji (korisniku zajamčene
minimalne naknade) koja se grije na drva može se jednom godišnje osigurati novčani iznos za
podmirenje toga troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave
(županija). Sredstva za tu namjenu doznačavaju se u općinski proračun po dozvoljenom zahtjevu od
strane općine koji je sukladan evidenciji Centra za socijalnu skrb Slav. Brod.
Odlukom Načelnika osigurana su sredstva za ogrijev i obiteljima-samcima slabijeg imovnog stanja s
područja općine Oriovac, te su sredstva za nabavku ogrijeva utrošena u ukupnom iznosu od 54.050,00
kuna.

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu – sredstva za financiranje ovog programa
isplaćuju se prema zahtjevima roditelja, a temeljem općinske odluke, te su sredstva za jednokratnu
novčanu pomoć za novorođeno dijete utrošena u iznosu od 203.000,00 kuna.



Podmirenje troškova stanovanja - zakonska obveza
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje,
vodu, odvodnju, elementarne nepogode i druge troškove u skladu s drugim propisima. Temeljem
Zakona o socijalnoj skrbi općina je donijela Odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje se utvrđuju prava
i oblici pomoći socijalno ugroženim obiteljima i samcima, te su sredstva za podmirenje troškova
stanovanja utrošena u iznosu od 22.431,70 kuna.

Pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine – pomoć obiteljima i kućanstvima s područja općine
Oriovac, sredstva su utrošena u iznosu 270.000,00 kuna.

Financiranje komunalne infrastrukture – potpora za braniteljski kredit – sredstva su utrošena u
iznosu od 23.466,87 kuna.

Topli obrok starijim i nemoćnim osobama - Općina je u svom proračunu osigurala topli obrok za
starije i nemoćne osobe, te su sredstva za ovu pomoć utrošena u iznosu od 11.782,00 kuna.

Financiranje naknade građanima kod plaćanja uplatnica za komunalnu i grobnu naknadu –
sredstva su utrošena u iznosu od 1.591,25 kuna.

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Izmjena Programa – novi plan...............................................................694.367,10 kuna
Ostvarenje sa 31.12.2021. godine............................................................698.740,63 kune

Sufinanciranje školskih ustanova – sredstva su utrošena u iznosu od 70.843,75 kuna.

Sufinanciranje studenata – općina Oriovac sufinancirala je studente s područja općine, sukladno
općinskoj odluci, u iznosu od 89.600,00 kuna.

Subvencioniranje prijevoza učenika - općina Oriovac subvencionirala je prijevoz učenika srednjih
škola s područja općine u iznosu od 25% od iznosa mjesečne karte autobusa ili vlaka, u iznosu od
186.496,06 kuna.

Sufinanciranje boravka djece - „Sunčica“ Oriovac , obrt za čuvanje djece – općina je
sufinancirala boravak djece u vrtiću u iznosu od 86.200,00 kuna.

Nabavka udžbenika – općina Oriovac financirala je nabavku školskih knjiga i radnih bilježnica za
učenike osnovnih škola s područja općine Oriovac, u iznosu od 213.352,69 kuna.

Održavanje dječjih igrališta – sredstva su utrošena u iznosu od 3.000,00 kuna.

Sufinanciranje predškolskog odgoja- Dječji vrtić Cekin – 12.000,00 kuna.

Opremanje za dječja igrališta –sredstva su utrošena u iznosu od 37.248,13 kuna.



II

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 024-02/22-02/34
URBROJ: 2178-10-03-22-1
Oriovac, 24.05.2022.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Matija Jošić,mag.phil.et unic.bacc.relig.



Na temelju članka 38a. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17, 130/17) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
10/09, 07/13, 4/18, 6/20, 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 8. sjednici održanoj 24.05.2022.
godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa socijalnih potreba

na području općine Oriovac u 2021.godini.

I

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Programa socijalnih potreba na području općine Oriovac u
2021.godini.

II

Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 024-02/22-02/34
URBROJ: 2178-10-03-22-2
Oriovac, 24.05.2022.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
OPĆINE ORIOVAC

Matija Jošić,mag.phil.et unic.bacc.relig.


