
1 
 

 

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13) i 

članka 49. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Kloštar Podravski podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini 

 

I. 

 

 Izvješćem o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Kloštar Podravski u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćen je način 

ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj skrbi i financijska sredstva za njihovo provođenje na 

području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini. 

 

II. 

 

 Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski (u 

daljnjem tekstu: Plan) donesen je 12. prosinca 2014. godine, Izmjene Plana donesene su 11. 

prosinca 2015. godine, a objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 15/14. i 16/15.  

 

III. 

 

 Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi raspoređena su za: 

- pomoć za stanovanje socijalno ugroženim obiteljima ili samcima, 

- pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola, 

- jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim osobama, 

- dodjelu poklon paketa djeci, starijim i nemoćnim socijalno ugroženim osobama, 

- podmirenje dijela troškova boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću, 

- sufinanciranje troškova Klub za starije i nemoćne osobe „Mariška“ Koprivnica, 

- naknade građanima i kućanstvima u naravi – ogrjev, 

- pomoć za novorođeno dijete. 

 

IV. 

 

 U tijeku 2015. godine iz  Plana planirano je i ostvareno: 

 

       Planirano u kunama Ostvareno u kunama 

1. Pomoć za stanovanje socijalno ugroženim  

obiteljima                                                                 100.000,00        54.761,63 

2. Pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza  

učenika srednjih škola                                             40.000,00                49.230,00 

3.   Bespovratna pomoć studentima                               40.000,00                45.100,00 
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4.   Jednokratnu pomoć socijalno ugroženim 

osobama                                                                   20.000,00                 6.000,00  

5. Dodjelu poklon paketa djeci, starijim  

i nemoćnim socijalno ugroženim  

osobama                                                                  40.000,00                37.437,56 

6. Podmirenje dijela troškova boravka 

djece u jaslicama i dječjem vrtiću                           40.000,00                46.800,00 

7. Sufinanciranje troškova Klub za starije 

i nemoćne osobe „Mariška“ Koprivnica                 13.200,00                13.200,00 

8. Naknade građanima i kućanstvima u  

naravi – ogrjev                                                       45.000,00                 47.500,00 

9. Pomoć za novorođeno dijete                                 20.000,00                  15.000,00   

  

 

V. 

 

 Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski na usvajanje. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 

 

 

KLASA: 400-01/14-01/01 

URBROJ: 2137/16-16-3 

Kloštar Podravski, 4. ožujka 2016. 

 

 

 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

               Siniša Pavlović 

 

 

 

 


