
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 157/13., 152/14., 99/15. i
52/16.)  i  članka  32.  Statuta  Općine Sveti  Martin  na Muri  („Službeni  glasnik Međimurske
županije“, broj 07/2013 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na
svojoj 5. sjednici, održanoj dana 14. 12. 2017. godine, donosi 

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj zaštiti 

Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu
 

I.
Javne potrebe u socijalnoj zaštiti, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine

Sveti  Martin  na  Muri,  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 Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Sveti Martin na Muri
da utvrdi  kriterije  i  način  pomoći  socijalno  ugroženih  kategorija  građana koji  su se  zbog
različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe.

II.
Javne  potrebe  u  socijalnoj  zaštiti  Općine  Sveti  Martin  na  Muri  za  2018.  godinu

utvrđuju se prema prioritetima financiranja kako slijedi:

1. Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva
Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva korisnicima Centra za socijalnu skrb, koji se griju na
drva isplatiti će se u gotovini prema Odluci Međimurske županije, korisnicima prema popisu
Centra za socijalnu skrb Čakovec za troškove ogrjeva. 
U Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu planirano je  20.000,00 kuna za
podmirenje troškova ogrijeva.

2. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta
Jednokratna novčana pomoć roditeljima za rođenje djeteta u tekućoj  godini isplaćuje se u
iznosu od  1.000,00 kuna, sa područja Općine,  a sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj
pomoći roditeljima za rođenje djeteta, Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri.
U Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu planirano je  25.000,00 kuna za
jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta.

3. Sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole
U Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu planirano je  13.000,00 kuna za
sufinanciranje prijevoza učenika Osnovne škole Sveti Martin na Muri.

4. Pomoć za podmirivanje troškova školarina i stipendija za studente
U Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu planirano je  60.000,00 kuna za
troškove  stipendija  za  redovne  studente  3.,  4.  i  5.  godine,  te  za  jednokratne  stipendije,
sukladno Pravilniku o stipendiranju redovnih studenata Općine Sveti Martin na Muri.
 

5. Pomoć za podmirivanje troškova sufinanciranja prehrane 
Osobama  slabijeg  imovnog  stanja  može  se  dodijeliti  pomoć  za  sufinanciranje  troškova
prehrane. Zaključak o sufinanciranju troškova prehrane donosi načelnik općine.



U Proračunu Općine  Sveti  Martin  na Muri  za  2018.  godinu planirano je  500,00 kuna za
sufinanciranje troškova prehrane osobama s područja Općine Sveti Martin na Muri. 

6. Pomoć za podmirivanje troškova stanovanja
Osobama  slabijeg  imovnog  stanja  može  se  dodijeliti  pomoć  za  sufinanciranje  troškova
stanovanja. Zaključak o sufinanciranju troškova stanovanja donosi načelnik općine.
U Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu planirano je  4.000,00 kuna za
sufinanciranje troškova stanovanja osobama s područja Općine Sveti Martin na Muri. 

7. Jednokratne novčane pomoći
Načelnik Općine može u 2018. godini na zahtjev korisnika dodijeliti  jednokratnu novčanu
pomoć samcu ili obitelji, koji imaju prebivalište na području Općine Sveti Martin na Muri, a
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 Martin na Muri za 2018. godinu u iznosu od 1.000,00 kuna.

8. Naknade iz proračuna u naravi
Osobama slabijeg imovnog stanja može se dodijeliti pomoć za sufinanciranje određenih 
potrebnih troškova. Zaključak o sufinanciranju troškova donosi načelnik općine.
U Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu planirano je 3.000,00 kuna za 
sufinanciranje troškova osobama s područja Općine Sveti Martin na Muri.

III.
Sredstva  za  realizaciju  Programa  javnih  potreba  u  socijalnoj  zaštiti  Općine  Sveti

Martin  na  Muri  u  2018.  godini  u  ukupnom iznosu od  126.500,00 kuna osigurati  će  se  u
Proračunu Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu.

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

Međimurske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

KLASA: 550-01/17-01/02                                                           
URBROJ: 2109-17/17-01/02                                                            
SVETI MARTIN NA MURI, 14. 12. 2017.                                                                      
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