
   
 

Na temelju članka 29. Statuta općine Kotoriba («Službeni glasnik Meñimurske županije“, 
br. 3/1I3), a u skladu s člankom 22. stavkom 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, br. 
33/12), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2013. godine, 
donijelo je 
 

SOCIJALNI PROGRAM 
Općine Kotoriba za 2014. godinu 

 
I. 

       Socijalni program Općine Kotoriba (u daljnjem tekstu: Općina) utvrñen je sa svrhom 
zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija grañana koji su se zbog različitih 
okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe. 
 

II. 
   Oblici socijalne pomoći u okviru ovog Programa su: 
1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja (ogrijeva) može se odobriti samo osobama 

korisnicima socijalne pomoći, a prema odobrenju Centra za socijalnu skrb. 
2. Pomoć za podmirenje troškova školovanja (prijevoza učenika srednjih škola) može se 

odijeliti učenicima srednjih škola slabijeg imovnog stanja, ako za te namjene nisu 
osigurana sredstva u proračunu Meñimurske županije. 

3. Pomoć u radu humanitarnih udruga dodjeljuje se udrugama za koje postoji zakonska 
obveza izdvajanja, te ostalim udrugama na temelju opravdanih zahtjeva.  

4. Pomoć u plaćanju komunalne naknade i naknade za ureñenje voda može se odobriti 
samcu ili obitelji slabijeg imovnog stanja, a na prijedlog socijalno-zdravstvenog vijeća 
Općine. 

5. Jednokratne novčane pomoći mogu se odobriti samcu ili obitelji slabijeg imovnog stanja. 
6. Blagdanski poklon paketi dodjeljuju se socijalno ugroženim osobama na prijedlog 

Socijalno-zdravstvenog vijeća Općine, a mogu se dodijeliti osobama starije dobi bez 
obzira na socijalni status. 

III. 
Stipendije studentima kao poseban oblik pomoći dodjeljivat će sukladno posebnoj Odluci o 

stipendiranju studenata- 
 IV.  

Proračunom Općine za 2014. predviñeno je izdvajanje 98.000,00 kn za pomoći grañanima i 
kućanstvima, 80.000,00 kuna za stipendiranje studenata, te još 5.000,00 za eventualno 
sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. 

 

V. 
Odluku o pomoći sukladno ovoj Odluci, osim stipendija studentima odobrava Općinski 

načelnik. 
VI. 

Ovaj Socijalni program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Meñimurske županije“, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine. 
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