
Temeljem članka 6.  Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13., 152/14., 99/15. , 
52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) i članka 34. Statuta Općine Klinča Sela („ 
Službeni glasnik Općine Klinča Sela“ broj 4/18.) Općinsko vijeće Općine Klinča Sela na svojoj  
28. sjednici održanoj dana 08.04.2021. godine donijelo je  
 
 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2020. GODINU 

 
Članak 1.  

 
 

Javne potrebe u socijalnoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Klinča Sela, 
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. 
 
 

Članak 2. 
 
 

Sredstva namjenjena zadovoljavanju potreba na području socijalne skrbi planirana su i utrošena 
kako slijedi::  
 
 
                                                                                             PLANIRANO             UTROŠENO 
- pomoć za podmirenje troškova stanovanja                   40.000,00                   19.557,94 
- pomoć za ogrjev                                                                        22.050,00                   22.050,00 
- subvencije boravka djece u ustanovama 
  predškolskog odgoja                 1.730.000,00               1.592.946,03 
- pomoć za novorođenčad                                                         100.000,00                   80.000,00 
- subvencije pripreme toplog obroka za 
  školsku djecu (osmogodišnja škola) 
  čiji su roditelji slabijeg imovinskog stanja                   35.000,00                  28.524,00 
- pomoć obiteljima i kućanstvima (po       
  zamolbama)                                                                               95.000,00                  53.834,22 
- pomoć za kupnju karata u javnom gradskom 
  prijevozu invalidnim osobama na  
  području Općine i ostale pomoći invalidima                               7.000,00                    4.749,00 
 -sufinanciranje cijene prijevoza učenika i studenata  
  te mikro prijevoza na području Općine                                   500.000,00                466.992,29                  
- pomoć za kupnju školskih knjiga                                              51.000,00                  50.290,00 
- pomoć učenicima i studentima                                                 45.000,00                  28.000,00 
- pomoć roditeljima za produženi boravak u školi                    390.000,00                371.558,78 
- božićnice i uskrsnice  za umirovljenike                                     50.000,00                  31.300,00 
-pomoć roditeljima i djeci                                                                  -                                  - 

SVEUKUPO:                                                         3.065.050,00         2.749.802,26 
 

 
Članak 3. 



IZVORI FINANCIRANJA 
 

Opći prihodi i primici                                                                                                 2.727.752,26 
Zagrebačka županija                                                                                                        22.050,00  

 
Članak 4. 

 
 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Klinča Sela“. 
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