
                          
          REPUBLIKA HRVATSKA 
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
                            OPĆINA TORDINCI 
                               Općinsko vijeće 
        
 
Klasa:550-02/18-01/182 
Urbroj:2188/13-18-01 
 
Tordinci, 17. prosinca 2018. 
 
 

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 29. Statuta Općine Tordinci (“Službeni vjesnik 
Vukovarsko srijemske županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Tordinci na sjednici 
održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donosi 
 

PROGRAM 
javnih potreba socijalne skrbi u 
Općini Tordinci za 2019. godinu 

 
Članak 1. 

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2019. godinu 
osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ili 
drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog 
nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. 

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Tordinci za 2019. godinu 
osigurava se i pomoć za novorođenu djecu. 
 

Članak 2. 
Program javnih potreba socijalne skrbi za 2019. godinu obuhvaća: 
1.Prava iz socijalne skrbi…………………………...………………………...330.000,00 kn 
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja - 180.000,00 kn 
- jednokratne pomoći -20.000,00 kn 
- poticanje stjecanja prve nekretnine na području općine Tordinci -130.000,00 
 
 
 
2. Posebne oblike pomoći…………………………………………………..170.000,00 kn 
- pomoć za novorođenu djecu – 40.000,00 kn 
- sufinanciranje toplog obroka za osnovnoškolce -25.000,00 kn 
-sufinanciranje prijevoza učenika – 30.000,00kn 
-sufinanciranje vrtića – 25.000,00kn 
-stipendije studentima– 50.000,00 



 
3. Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva……………………………….…..27.000,00 kn 
 
4. Tekuće donacije socijalno-humanitarnim udrugama……………………..15.000,00 kn 
- Crveni križ  - 15.000,00 kn 
 

Članak 3. 
Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem odluka Općinskog 

načelnika, ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava iz socijalne 
skrbi predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi.  
 

 
Članak 4. 

Ovaj Program primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 
 
 
 

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 
                     Petar Marić 

                                                               
 


