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          Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 157/13) i 

članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja broj 

1/13 i 4/13) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 28. sjednici održanoj 10. prosinca 

2015. donijelo je 

 

PROGRAM 
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području  

Grada Grubišnoga Polja za 2016. godinu 

 

 

I. 

 

 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Grubišnoga Polja za 

2016. godinu ( u daljnjem tekstu: Program ) obuhvaća djelatnosti u području socijalne skrbi za 

koje se sredstva planiraju u Proračunu Grada Grubišnoga Polja u 2016. godini. 
 

II. 

 

U Proračunu Grada Grubišnoga Polja u 2016. godini planiraju se sredstva za: 
 

 

1. Pomoć obiteljima i kućanstvima:  

- naknade građanima i kućanstvima u novcu – troškovi stanovanja 90.000,00 kuna 

- naknade građanima i kućanstvima u novcu – jednokratne novčane    

  pomoći 

 

90.000,00 kuna 

- naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.000,00 kuna 

- prigodni pokloni djeci za božićne blagdane 20.000,00 kuna 

- prigodni pokloni socijalno ugroženim kategorijama za božićne  f                 

  blagdane 

 

20.000,00 kuna 

- sustavne pomoći za novorođenu djecu na području Grada 110.000,00 kuna 

- sufinanciranje cijene prijevoza (učenicima srednjih škola) 65.000,00 kuna 

- troškove ogrijeva soc. ugroženih kategorija 105.000,00 kuna 

Ukupno: 505.000,00 kuna 

 

 

 



2. Sufinanciranje javnih potreba u zdravstvu i humanitarnim 

djelatnostima: 

 

- redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje  

125.000,00 kuna 

Ukupno: 125.000,00 kuna 

 

 

3. Stipendiranje i kreditiranje  studenata   

-  stipendiranje studenata 

-  podmirenje kamate i naknade na studentske kredite 

126.000,00 kuna 

2.000,00 kuna  

Ukupno: 128.000,00 kuna 

SVEUKUPNO: 758.000,00 kuna 

 

 

 

 

III. 

 

 Sredstva predviđena ovim Programom doznačivat će se korisnicima prema 

mogućnostima Proračuna, a Odluke o raspodijeli sredstava na pojedine korisnike iz točke II. 

pod točke 1. i 3. donijet će Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja. 
 

 

IV. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" 

Grada Grubišnoga Polja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2016. godine. 

 

 

 

 

                                                                                                           Predsjednik 

                                                                                                       Gradskog vijeća 

 

 

 

                                                                                                        Ivo Martinović 

 

 


