Na temelju čl. 35. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13proč.tekst i 137/15), Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“ br. 25/09,
05/12, 03/13 i 08/13-proč.tekst), Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla
(„Službene novine Općine Brtonigla“, br.25/09, 3/13 i 8/13-proč.tekst) te Odluke o socijalnoj
skrbi (“Službene novine Općine Brtonigla”, br. 18/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na
svojoj 5. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2017. godine, donosi sljedeći
SOCIJALNI PROGRAM
OPĆINE BRTONIGLA ZA 2018. GODINU
I.
Ovim programom donosi se plan izvršenja i rasporeda sredstava Proračuna Općine
Brtonigla u djelu koje se odnose na mjere, kriterije, opseg i korisnike javnih potreba u
području socijalne skrbi Općine Brtonigla.
Za financiranje Socijalnog programa Općine Brtonigla u 2018. godini proračunom
Općine za 2017. godinu predviđeno je 256.000,00 kuna.
UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
II.
Odlukom o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Brtonigla br. 18/13) (u daljnjem
tekstu: Odluka) utvrđeni su uvjeti, način ostvarivanja, nadležnost i postupak ostvarivanja
pomoći za korisnike socijalne skrbi Općine Brtonigla .
Temeljem Odluke utvrđeni su slijedeći oblici pomoći:
1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i to:
1.1. pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine
1.2. pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije
1.3. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga
1.4. pravo na pomoć za podmirenje troškova vode
1.5. pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
2. Potpora za novorođenčad
3. Subvencija za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću
4. Subvencija na pomoć za podmirenje troškova školske marende
5. Subvencija za podmirenje troškova nabavke školskih udžbenika
6. Novčana potpora studentima
7. Subvencija za podmirenje troškova pomoći i njege u kući
8. Subvencija za podmirenje pogrebnih troškova
9. Pravo na pomoć umirovljenicima
10. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
11. Ostala materijalne potpore i druge pomoći
12. Preventivna zdravstvena akcija
1. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Slijedom primjene odredbe čl. 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi (NN-157/13,
152/14 i 99/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), Općina Brtonigla dužna je za korisnike koji
ispunjavaju uvjete iz Odluke osigurati pomoć za podmirenje troškova stanovanja a koja se
odnose na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, vodu, odvodnju i druge
troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima te pomoć koja se odnosi na korisnike koji
se griju na drva.
Uvjeti i visina pomoći za podmirenje troškova stanovanja utvrđeni su Zakonom, a
visina pomoći koju dodjeljuje Općina Brtonigla može biti veća od iznosa propisanog
Zakonom, a odobrava se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela. Pomoć za podmirenje
troškova stanovanja Općina uplaćuje direktno isporučitelju predmetnih usluga, najmodavcu,
komunalnim trgovačkim društvima ili drugim subjektima koji su ispostavili uslugu, odnosno
korisniku koji se grije na drva.
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PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.

NAZIV POMOĆI
1.1. Pravo na pomoć za podmirenje
troškova najamnine
1.2. Pravo na pomoć za podmirenje
troškova električne energije

10.500,00 kn

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje
troškova komunalnih usluga

500,00 kn

1.4. Pravo na pomoć za podmirenje
troškova vode
1.5. Pravo na pomoć za podmirenje
troškova ogrijeva

500,00 kn

4.500,00 kn

2.000,00 kn

2. POTPORA ZA NOVOROĐENČAD
Uvjeti i visina jednokratne potpore utvrđuju se Odlukom o ostvarivanju prava na
pomoć za novorođenčad koju donosi Općinsko vijeće Općine Brtonigla (u daljnjem test:
Vijeće) svake proračunske godine, a dodjeljuje se svakom novorođenom djetetu sa područja
Općine Brtonigla.
Općina Brtonigla nastoji na svome području privući i zadržati mlade obitelji te je taj
oblik pomoći svojevrsna potpora radi provođenja pronatalitetne politike.
NAZIV POMOĆI
2.1.
Pravo
na
pomoć
novorođenčad

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.
za
70.000,00 kn

3. SUBVENCIJA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U
JASLICAMA I VRTIĆU
Subvencioniraju se troškovi boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću (cjelodnevni
i poludnevni boravak), a ostvaruju ga korisnici koji ispunjavaju uvjeta iz Odluke, a visina
subvencije ovisi o socijalnoj kategoriji kojoj pripada dijete, kako slijedi:
- za Korisnika koji ostvaruje pravo na socijalni uvjet, uvjet prihoda i poseban uvjet, u
100% iznosu pune mjesečne cijene te za svako slijedeće dijete u visini od 50%
mjesečnog iznosa
- te iznimno Korisnik koji ostvaruje pravo samo temeljem uvjeta prihoda ako ima dijete
koje pohađa predškolski odgoj na koje je obvezan u iznosu koji utvrdi za zdravstvo,
socijalnu skrb školstvo, i kulturu Općine Brtonigla (u daljnjem tekstu: Odjel).
PREDVIĐENA
NAZIV POMOĆI
SREDSTVA ZA 2018.
Subvencioniranje boravka djece u
jaslicama i u vrtiću
10.000,00 kn
4. SUBVENCIJA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA ŠKOLSKE
MARENDE
Subvencioniraju se troškovi prehrane djece školske dobi, a ostvaruju ga korisnici
koji ispunjavaju uvjete iz Odluke, a visina subvencije iznosi 100% mjesečnog iznosa cijene
marendane prema dostavljenom obračunu škole, dok za svako slijedeće dijete u visini 50%
mjesečnog iznosa.
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PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.

NAZIV POMOĆI
4.1.
Subvencioniranje
marende

školske
4.000,00 kn

5. SUBVENCIJA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA NABAVKE ŠKOLSKIH
UDŽBENIKA
Subvencioniraju se troškovi nabavke obveznih školskih udžbenika za djecu koja se
redovito školuju u osnovnoj i srednjoj školi, a ostvaruju ga korisnici koji ispunjavaju uvjete
iz Odluke. Visina subvencije koju Općina Brtonigla, osigurava određuje se u 50% iznosu od
ukupno utrošenih sredstava kupnje udžbenika, dok za djecu sa posebnim potrebama u 100%
iznosu.
PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.

NAZIV POMOĆI
5.1. Subvencioniranje
školskih udžbenika

nabavke
2.000,00 kn

6. NOVČANA POTPORA STUDENTIMA
Općina Brtonigla sa ciljem poticanja obrazovanja na svome području i zadržavanja mladih
stručnih osoba da svojim novousvojenim znanjima i vještinama pridonesu razvoju ovoga
područja, dodjeljuje novčane potpore socijalno ugroženim studentima koji svoje studiranje
ostvaruju redovnim i izvanrednim studiranjem.
Pravo na ostvarivanje navedene potpore ima korisnik koji ispunjava uvjete iz Odluke. Općina
zbog svijesti o tome da izdaci za školovanje znaju biti veliki i jako opterećuju obiteljski
budžet, navedena se potpora može dodijeliti neovisno o već dodijeljenoj stipendiji po odluci
Vijeća.
NAZIV POMOĆI
6.1. Novčana potpora studentima

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.
9.000,00 kn

7. SUBVENCIJA ZA PODMIRENJE TROŠKOVA POMOĆI I NJEGE U KUĆI
Subvencioniranje po ovoj osnovi predviđa podmirivanje troškova koja bi ostvarivale
najranjivije i osobe kojima je nužna tuđa pomoć i njega uslijed starosti, invaliditeta ili drugih
težih trajnih promjena u zdravstvenom stanju. Subvenciju ostvaruju korisnici koji ispunjavaju
uvjete iz Odluke. Općina radi subvencioniranja pružanja usluge pomoći i njege u kući
sklapati će ugovor sa ustanovom socijalne skrbi te drugom ovlaštenom pravnom ili fizičkom
osobom.
PREDVIĐENA
NAZIV POMOĆI
SREDSTVA ZA 2018.
7.1. Organiziranje i nabava prehrane
(nabava i dostava gotovih obroka u
kuću, nabava živežnih namirnica,
pomoć u pripremanju obroka,
7.000,00 kn
pranje posuđa i dr.),
7.2.Obavljanje kućnih poslova
(pospremanje stana, donošenje
vode, ogrjeva i slično, organiziranje
pranja i glačanja rublja, nabava

2.000,00 kn
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lijekova i drugih potrepština)
7.3.Održavanje osobne higijene
(pomoć u oblačenju i svlačenju, u
kupanju i obavljanju drugih
higijenskih potreba) i nabava
higijenskih potrepština (sapuna,
šampona i dr.)
7.4.Zadovoljavanje
svakodnevnih potreba

drugih

2.000,00 kn

2.000,00 kn

8. SUBVENCIJA ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA
Subvenciju za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi
ukopa na općem polju) mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju uvjete iz Odluke. Sukladno
zakonu za ukop nezbrinutih osoba koje su imale prebivalište na području Općine Brtonigla ili
osobe koje su se zatekle na području iste općine, a nemaju obitelj niti srodnika koji su dužni
brinuti se o njima, navedene će troškove ukopa snositi Općina.
NAZIV POMOĆI
8. Subvencija za
pogrebnih troškova

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.

podmirenje
5.000,00 kn

9. PRAVO NA POMOĆ UMIROVLJENICIMA
Pravo na ostvarivanje novčane pomoći umirovljenicima sa najnižim primanja ili bez
primanja mogu ostvarivati korisnici u iznosu i pod uvjetima koji se utvrđuju posebnom
Odlukom o ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike koju donosi Vijeće.
NAZIV POMOĆI
9. Novčana pomoć umirovljenicima

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.
60.000,00 kn

10. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
Pravo na ostvarivanje pomoći imaju korisnici koji ispunjavaju uvjete iz Odluke, u
novčanom ili materijalnom obliku ovisno o tome što Odbor smatra da je povoljnije za
korisnika. Predmetna se pomoć dodjeljuje korisnicima koji su se našli u položaju trenutačne
materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga
nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje
djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u
kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo.
NAZIV POMOĆI
10. Jednokratna novčana pomoć

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.
20.000,00 kn
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11. OSTALE MATERIJALNE POTPORE I DRUGE POMOĆI
Materijalne potpore i pomoći dodjeljuju se ovisno o dobnoj skupini te povodom
obilježavanja dana određenih svetkovina ili obilježavanja određenog međunarodnog dana.
11.1. Novogodišnji paketi dodijelit će se djeci od navršene 2 godine života do zaključno
djece uključene u četvrti razred osnovne škole sa prebivalištem na području Općine.
11.2. Prigodni poklon paket dodijeliti će se djeci povodom obilježavanja dana Sv. Nikole, a
koja pohađaju Dječji vrtiću Kalimero – Scuola d'infanzia Calimero te područnu
hrvatsku i talijansku osnovnu školu na području Općine Brtonigla u novčanoj
vrijednosti za svaki poklon paket.
11.3. Prigodni paketi povodom novogodišnjih svečanosti dodijelit će se svim korisnicima
smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe Novigrad sa prebivalištem na području
Općine Brtonigla.
11.4. Prigodni paketi u naravi za obilježavanje međunarodnog dan žena uručit će se svim
ženskim osobama sa navršenih 80 i više godina, a koje imaju prebivalište na području
Općine
11.5. Pomoć će se socijalno ugroženim osobama i obiteljima dodjeljivat u obliku božićnih
paketa u naravi određene vrijednosti, a koju će korisnici moći podignuto u dućanu sa
kojom općina ugovori plaćanje. Uvjet za ostvarenje predmetne pomoći određuje Odbor
svojim zaključkom.
NAZIV POMOĆI
11.1. Novogodišnji paketi za djecu
11.2. Paketi za djecu povodom
blagdana Sv.Nikole

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.
9.000,00 kn
2.000,00 kn

11.3.Prigodni paketi za korisnike
smještaja

2.000,00 kn

11.4. Prigodni paketi za međunarodni
dan žena

5.000,00 kn

11.5. Pomoć u naravi za socijalno
ugrožene osobe

15.000,00 kn

12. PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA AKCIJA
12.1. Godišnja preventivna zdravstvena akcija
Općina Brtonigla radi organiziranja zdravstvenog pregleda građana po izabranoj temi
Odbora, a u cilju poticanja i promidžbe zdravstvene prevencije odnosno zdravstvene kulture
među građanima, jednom godišnje organizirati će preventivnu zdravstvenu akciju.
Za realizaciju akcije, odnosno edukaciju građana, pozivat će se liječnici, specijalisti iz
zdravstvene djelatnosti te druge stručne osobe sukladno temi koja se bude obrađivala.
Prisustvovanje edukacijama predviđeno je da bude otvorenog tipa, odnosno mogu sudjelovati
svi zainteresirani građani do kapaciteta prostorije u kojoj se edukacije budu održavale.
Sudjelovanje specijalističkom pregledu rezervirano je samo za građane sa područja Općine
Brtonigla do broja predviđenih pregleda.
NAZIV POMOĆI
1.
Naknada
liječnicima,
specijalistima
iz
zdravstvene
djelatnosti te drugim stručnim
osobama
2. Specijalistički pregledi

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.

3.000,00 kn

3.000,00 kn
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12.2. Sufinanciranje besplatnog savjetovališta
Povodom inicijstive Istarskih domova zdravlja, Ispostava Umag, Patronažne službe
Buje, od 15. rujna 2017. godine, Općina Brtonigla je Odlukom KLASA: 550-01/17-01/12
URBROJ: 2105/04-01-17-3 od 13. rujna 2017. godine, prihvatila sufinanciranje organizacije
besplatnog savjetovališta za građane sa prebivalištem na području Općine Brtonigla, jednom
mjesečno u ambulanti „ Prekali“ d.o.o. Umag, J. Rakovac 10. Time će Općina Brtonigla
snositi troškove materijala za besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi (alkohol, gaze,
dijagnostičke trake za mjerenje glukoze u krvi, lanceta i sl.) u iznosu od najviše 100,00 kn
mjesečno.
PREDVIĐENA
NAZIV POMOĆI
SREDSTVA ZA 2018.
1.
Sufinanciranje
besplatnog
savjetovališta za građane Općine
Brtonigla
1.000,00 kn

III.
Za nepredviđene intervencije u Socijalnom programu Načelnik Općine može po
prijedlogu Odbora, priznati prava iz socijalne skrbi i van propisanih kriterija utvrđenih ovom
Odlukom u slučaju kada se osobe trenutno nalaze u nepredviđenim okolnostima (bolest, smrt
člana obitelji i dr.) ili kada živi u osobito teškim materijalnim i socijalnim prilikama.
NAZIV POMOĆI
Nepredviđene intervencije

PREDVIĐENA
SREDSTVA ZA 2018.
5.000,00 kn

IV.
Za provedbu ovog Programa zadužuju se Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo
i kulturu te Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla.
V.
Sredstva za provedbu ovog programa osigurana su Proračunom Općine Brtonigla za
2018. godinu.
VI.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviti će se u
Službenim novinama Općine Brtonigla.
KLASA: 550-01/17-01/18
URBROJ: 2105/04-01-17-3
Brtonigla, 19. prosinca 2017. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik
Ezio Barnaba', v.r.
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