
 

 Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97., 27/01., 59/01., 

82/01., 103/03., 44/06., 79/07., 123/10. i 57/11.) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu  

("Službeni glasnik Međimurske županije", broj 11/09.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu 

na 19. sjednici održanoj 28. prosinca 2011. godine, donijelo je  

 

 

SOCIJALNI PROGRAM 

Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu. 

 

I. 

 

Javne potrebe u Socijalnom Programu, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Sveti Juraj 

na Bregu, jesu pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih  i 

drugih osoba, koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih 

osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.  

Stoga je cilj Socijalnog Programa Općine Sveti Juraj na Bregu utvrditi kriterije i način pomoći 

socijalno ugroženih građana koji su zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. 

 

II. 

 

Javne potrebe u Socijalnom Programu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu utvrđuju se prema 

prioritetima  kako slijedi:  

 

01. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima Centra za socijalnu skrb, koji se griju 

na drva,  isplatiti će se u iznosu od 950,00 kuna,  prema popisu Centra za socijalnu skrb za 

nabavu ogrijeva. 

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu planirano je 40.000,00 kuna za podmirenje troškova 

ogrijeva. 

 

02. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete  

 

Jednokratna novčana potpora  roditeljima za novorođeno dijete  isplaćuje se u iznosu od 

1.000,00 kuna, za novorođeno dijete sa prebivalištem na području Općine Sveti Juraj na Bregu 

sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete. 

 

03.  Sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole 

 

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu  za 2012. godinu planirano je 47.000,00 kuna za 

sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Sveti Juraj na Bregu. 

 

04. Pomoć za podmirivanje troškova prijevoza učenika srednjih škola 

 

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu planirano je 200.000,00 kuna za 

sufinanciranje prijevoza srednjih škola. 

 



05.  Stipendiranje učenika i studenata 

 

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu planirano je 150.000,00 kuna za 

stipendiranje učenika i studenta sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata. 

 

06. Sufinanciranje troškova prehrane 

 

Učenicima slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti pomoć za sufinanciranje prehrane. 

Odluku o sufinanciranju troškova prehrane donosi Općinski načelnik. 

 

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu planirano je 17.000,00 kuna za sufinanciranje 

prehrane učenika s područja Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

07. Jednokratne novčane pomoći 

 

Općinski načelnik može u 2012. godini na zahtjev korisnika dodijeliti jednokratnu novčanu 

pomoć samcu ili obitelji, koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Juraj na Bregu, koji 

zbog trenutnih okolnosti kao što su npr. bolest, smrt člana obitelji, požar, poplava ili drugih 

nevolja nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

Novčana sredstva za jednokratne novčane pomoći planirana su u Proračunu Općine Sveti Juraj 

na Bregu za 2012. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna. 

 

08. Sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica 

 

U Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu planirano je 780.000,00 kuna, za 

sufinanciranje dječjeg vrtića i jaslica, sukladno Odluci o sufinanciranju dječjih vrtića iz 

Proračuna Općine Sveti Juraj na Bregu. 

 

III. 

 

Sredstva za realizaciju Socijalnog programa Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu u ukupnom 

iznosu od 1.334.000,00 osigurat će se u Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2012. godinu. 

 

 

IV. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 

županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE SVETI JURAJ NA BREGU 

 

KLASA:550-01/11-01/10 

URBROJ:2109/16-03-11-1 

Pleškovec, 28. prosinca 2011.  

PREDSJEDNIK 

Općinskog vijeća 

Rodinger Marijan, v.r.                        


