Temeljem Zakona 6. o socijalnoj skrbi(Narodne Novine broj.:157/13) i članka 32.
Statuta Općine Kali (Službeni glasnik Općine Kali br.02/13, 6/14) Općinskoj vijeće Općine Kali na
svojoj 25. sjednici održane dana 17.12.2015 godine donosi:

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
U OPĆINI KALI ZA 2016. GODINU

Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se i obuhvaćaju oblici javnih potreba u soc. Skrbi
mjere i način pružanja pomoći poradi zaštite životnog standarda i zbrinjvanja
socijalno ugroženih osoba na području Općine Kali.
Članak 2.
Općin aKali u 2016. godini u svom Proračunu za potrebe socijalne skrbi
planira sredstva u iznosu od 194.950,00 kn, koja se raspoređuju na
sljedeći način:

Red. Program za socijalnu skrb i
Br. zdrastvo

Proračun za 2016.
Godinu

2.

Subvencija boravka djece u dječjem
vrtiću
Jedno.pomoć soc.ugrož. obite. i
samcima, naknada za trošk. stanov.

3.

Pomoć za podmirenje ogrijeva

4.

Naknada za opremu novorođenčadi

5.

Udruga slijepih i slabovidnih

3.000,00 kn

6.

Crveni križ RH

5.000,00 kn

7.

DDK

10.000,00 kn

8.

15.000,00 kn

9.

Općinska udruga umirovljenika Kali
Pomoć roditeljima za nabavu knjiga od I.
Do 8. Razreda Osnovne škole

10.

Udruga "Kančuolica"

5.000,00 kn

11.

Udruga SV.Pelegrin

10.000,00 kn

12.

Sufinanciranje boravka djece s
teškoćama u razvoju DV. Latica

12.000,00 kn

13.

Sufinanciranje dodatnog lječničnog tima

18.500,00 kn

1.

UKUPNO:

3.600,00 kn
35.000,00 kn
2.850,00 kn
40.000,00 kn

35.000,00 kn

194.950,00 kn

Članak 3.
Sredstav za realizaciju javnih potreba iz ovog programa isplaćivati će se
korisnicima na temelju odluka, rješenje i ugovora kojima se utvrđuju
međusobna prava i obveze davatelja i primatelja finacijskih potpora,
zahtijeva i priloženih računa
Korisnici sredstava proračuma sa kojima se zakljućuje ugovor obvezni su
Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti izvješće oostvarenju programa
i utrošku sredstava za proteklu godinu u roku određenim pozivom
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Jedinstvenog upravnog odjela za dostavu izvješća, a najkasnije do roka
određeno Pozivom za financiranje javnih potreba za narednu godinu
Ukoliko korisnici sredstava Proračuna ne postupe kako je određeno
prethodnim stavkom, može im se obustaviti isplata sredstava u tekućoj
godini. Po prispjelim izvješćajima Jedinstveni upravni odjel podnosi
izvješće o ostvarivanju njihovih programa Općinskom načelniku
Općine Kali.
Članak 4.

Ovaj Program objaviti će se u "Službenom Glasniku Općine Kali", a stupa na snagu
1. Siječnja 2016. godine.
KLASA: 022-06/15-01/25
URBROJ:2198/14-1-15/10
Kali, dana 17.12.2015. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Milan Pažek
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