
PRIJEDLOG  

Na temelju ĉlanka 31. Statuta Općine Smokvica («Službeni glasnik Općine Smokvica» br. 

3/09 i 22/13),Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 

31.kolovoza 2017. godine, donijelo je 

 

                     O D L U K U 

                                                  O IZMJENAMA I DOPUNAMA           

                                           PROGRAM MJERA SOCIJALNE SKRBI  

                                                     Općine Smokvica za 2017. g. 

 

UVOD  

 Zakonom o socijalnoj skrbi potiĉu se jedinice lokalne samouprave da uz prava koja 

graĊanima jamĉi država, utvrde i osiguraju i druge vrste pomoći, ovisno o stanju i oblicima 

socijalnih potreba na svome podruĉju. 

 UviĊajući težinu socijalnog stanja na svome podruĉju koje je dijelom rezultat općeg 

stanja u zemlji, a dijelom izostankom veće gospodarske aktivnosti na podruĉju Općine  -

Općinsko vijeće Općine Smokvica prihvaća sljedeće mjere socijalnog programa. 

 

 Mjerama socijalnog programa Općine Smokvica, obuhvaćeno je više oblika socijalne 

skrbi i to: 

 

- subvencija prijevoza uĉenicima i studentima, 

- jednokratne novĉane pomoći, 

- plaćanje ili subvencioniranje programa i rada Djeĉjeg vrtića, 

- pomoć i njega starijim i nemoćnim osobama, 

- oslobaĊanje od plaćanja komunalne naknade ili plaćanja odvoza kućnog otpada, 

- pomoć  pri stambenom zbrinjavanju stradalnika Domovinskog rata, 

- pomoć pri osiguranju pitkom vodom obiteljima koje se nisu prikljuĉile na mjesni 

vodoopskrbni sustav, 

- pomoć obiteljima najslabijega socijalnog stanja (prema prijedlogu Centra za socijalnu 

skrb, 

- novĉane potpore programima koji se bave socijalnom i zdravstvenom skrbi, 

stradalnicima Domovinskog rata te onima koji se bave suzbijanjem ovisnosti od droga, 

- djeĉji darovi za svu djecu do zakljuĉno djece 4. razreda Osnovne škole, 

-  novĉane donacije u cilju demografske obnove (po 5.000,00 kn za svako novoroĊeno 

dijete s prebivalištem na podruĉju Općine Smokvica),  

- naknade za poboljšanje umirovljeniĉkog standarda 

- donacija školski udžbenici od 2-8 razreda  

 

MJERE SOCIJALNOG PROGRAMA ZA 2017. g. 

 

 Mjerama socijalnog programa na nivou Općine Smokvica nastojat ćemo interventno 

pomagati onima koji prebivaju na podruĉju Općine Smokvica i nalaze se u stanju socijalne 

potrebe, a prema sljedećim oblicima i u njima utvrĊenim posebnim uvjetima. 

 

      1.  JEDNOKRATNE NOVĈANE POMOĆI 

U skladu s proraĉunskim mogućnostima dodijelit će se jednokratne novĉane pomoći onim 

obiteljima koje se nalaze u stanju najveće socijalne potrebe, o ĉemu će odluke donositi 

Povjerenstvo za socijalnu skrb što će ga osnovati Općinsko vijeće.  

 



 

2. PLAĆANJE ILI SUBVENCIONIRANJE PROGRAMA I RADA DJEĈJEG VRTIĆA 

U SMOKVICI. 

Općina Smokvica plaćat će u cijelosti program Djeĉjeg vrtića u Smokvici djeci poginulih 

hrvatskih branitelja i civilnih žrtava rata, djeci bez oba roditelja, djeci HRVI Domovinskog 

rata s utvrĊenim stupnjem invalidnosti od 90 % i više,  ĉetvoro djece u obitelji koja pohaĊaju 

Vrtić, djeci s teškoćama u razvoju. 

Subvencioniranje plaćanja programa Djeĉjeg vrtića u Smokvici (50 % cijene) imaju oni 

roditelji ĉije dvoje ili troje djece pohaĊaju Djeĉji vrtić. Općina sufinancira plaću odgajateljici i 

time u bitnome udio participacije roditelja polaznika-Vrtića svodi na najmanju moguću mjeru, 

što nije zanemarivo u ovim kriznim vremenima. 

 

 

3. POMOĆ I NJEGA STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA 

S obzirom da su Domovi umirovljenika na Korĉuli prebukirani i da se na slobodni krevet 

ĉeka priliĉno dugo, Općina se Smokvica zalaže za osnivanje Službe za pomoć i njegu u kući 

starih i nemoćnih osoba pri Domu umirovljenika Vela Luka ili Doma umirovljenika Blato, a 

Općina Smokvica subvencionirat će dio cijene te usluge za one osobe koje nemaju svojih 

potomaka ili nasljednika koji su ih po zakonu dužni uzdržavati, ili će to uĉiniti u 100 %-tnom 

iznosu ako svoju imovinu prethodno tabularno prenesu u vlasništvo Općine Smokvica u 

vrijednosti razmjernoj izdacima Općine Smokvica za tu osobu. 

 

 

4.  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE I PLAĆANJA 

ODVOZA KUĆNOG OTPADA 

Općina Smokvica će osloboditi od plaćanja komunalne naknade i naknade za odvoz 

kućnoga otpada ona domaćinstva koja nemaju nikakvih stalnih primanja, zatim retardirane 

osobe, a djelomiĉno će osloboditi od plaćanja te naknade one socijalne skupine koje se nalaze 

u stanju socijalnih potreba prema konkretnoj odluci Općinskog vijeća. 

 

 

5.  POMOĆ PRI STAMBENOM ZBRINJAVANJU STRADALNIKA DOMOVINSKOG 

RATA 

Općina će Smokvica sudjelovati u stambenom zbrinjavanju obitelji poginulih hrvatskih 

branitelja u skladu s Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 

ĉlanovima njihovih obitelji. 

 

 

6. POMOĆ PRI OSIGURANJU PITKOM VODOM OBITELJIMA KOD KOJIH NISU 

STVORENI TEHNIĈKI UVJETI ZA PRIKLJUĈENJE NA MJESNI 

VODOOPSKRBNI SUSTAV 

Općina će Smokvica subvencionirati troškove opskrbe pitkom vodom ona domaćinstva 

koja se nisu prikljuĉila na vodoopskrbni sustav Općine, ako ta domaćinstva nemaju tehniĉkih 

mogućnosti se na nj prikljuĉiti.  

 

 

 

7. POMOĆ OBITELJIMA NAJSLABIJEGA IMOVNOGA STANJA 



Obiteljima najslabijega imovnog stanja, a prema njihovim zahtjevima odnosno 

prijedlozima  Centra za socijalnu skrb odobravat će se jednokratne novĉane pomoći a sve u 

skladu s proraĉunskim mogućnostima. Odluku donosi Općinski naĉelnik. 

 

8. NOVĈANE POTPORE PROGRAMIMA KOJI SE BAVE SOCIJALNOM I 

ZDRAVSTVENOM SKRBI, STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA TE 

ONIMA KOJI SE BAVE SUZBIJANJEM OVISNOSTI  

Općina Smokvica će, ovisno o svojim proraĉunskim mogućnostima pomagati sve udruge i 

njihove programe koji se bave socijalnom i zdravstvenom skrbi, brigom o stradalnicima 

Domovinskog rata te onima koji se bave suzbijanjem ovisnosti (droga, alkohol, …). 

 

 

9.  DAROVI ZA DJECU STARU OD 1 DANA DO UKLJUĈIVŠI DJECU POLAZNIKA 

4. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 

Općina će Smokvica u povodu Božića i Nove godine kupiti dar u vrijednosti od cca 70,00 

kn za svako dijete staro od 1 dana do ukljuĉivši polaznike 4. razreda Osnovne škole. 

 

 

10. NOVĈANE DONACIJE U CILJU DEMOGRAFSKE OBNOVE 

Općina će Smokvica u cilju demografske obnove uplaćivati u korist tekućeg ili žiro raĉuna 

jednog od djetetovih roditelja za svako novoroĊeno dijete u 2017. godini s prebivalištem na 

podruĉju Općine Smokvica novĉani iznos od 5.000,00 kn. 

Ovu vrstu potpore može se dodijeliti ako oba roditelja i dijete imaju prijavljeno 

prebivalište na podruĉju Općine Smokvica. 

 

 

14.  ZAKLJUĈNO: za ukupni Socijalni program planirano je 149.000,00  kn 

 

 

15. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Službenom glasniku Općine 

Smokvica" a primjenjivat će se od 1. sijeĉnja 2017. g. 

 

KLASA:        021-05/17-01/2 

URBROJ:      2138-04-17-2- 

Smokvica,   31.kolovoza  2017.godine. 

                                                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                                            OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                                                                        Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr.,  

 

 

 

 

 

 

 

 


