
 Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22) te članka 16. 
Statuta Općine Pribislavec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj  06/22), Općinsko vijeće Općine Pribislavec na 
14. sjednici održanoj dana 21.12.2022. godine, donijelo je 
 

P R O G R A M 
 JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE PRIBISLAVEC U 2023. GODINI 

 
Članak  1. 

Javne potrebe u socijalnoj zaštiti, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Općine Pribislavec 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. 
Javne potrebe u socijalnoj zaštiti Općine Pribislavec za 2023. godinu utvrđuju se prema prioritetima 

financiranja koji su prikazani u sljedećoj tablici:   
 

Konto Korisnici pomoći i usluga Plan 2023. (eura) 

38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima – sufinanciranje dječjeg vrtića 185.811,93 

37141 Pomoć obiteljima i kućanstvima – zdravstvene usluge 1.061,78 

37224 Pomoć obiteljima i kućanstvima – prehrana Pučka kuhinja 265,45 

37222-1 Pomoć obiteljima i kućanstvima – DM bonovi za novorođenčad 2.654,46 

372290 Ostale naknade iz proračuna u naravi- paketi za Uskrs i Božić 28.021,79 

37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima – jednokratno u novcu 1.990,84 

37229-02 Pomoć obiteljima i kućanstvima – jednokratno u naravi 132,72 

381194 Naknada za Crveni križ 4.379,85 

37215 Stipendije i školarine 26.544,56 

37213 Sufinanciranje pomagača u nastavi djeteta sa invaliditetom  6.636,14 

381199 Sufinanciranje cijene prehrane učenika OŠ Vladimira Nazora Pribislavec 11.945,00 

38119-2 Sufinanciranje produženog boravka učenika OŠ V. Nazora Pribislavec 17.508,00 

381198 Sufinanciranje školskih aktivnosti učenika OŠ Vladimira Nazora Pribislavec 3.981,68 

 UKUPNO 290.934,20 

 
 

Članak 3. 
Za financiranje novčanih pomoći i socijalnih usluga građana i kućanstava sredstva će se osigurati iz sredstava 

poreza na dohodak, te dotacija iz županijskog proračuna, u skladu sa socijalnim planom u djelatnosti socijalne skrbi za 
područje Međimurske županije. 

Ova Odluka može se dopunjavati i mijenjati sukladno prilivu proračunskih sredstava tijekom godine. 
 Sredstva za troškove ogrjeva osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 
 
 
 
 



 
 

    Članak 4. 
       Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIBISLAVEC 

 
KLASA: 024-01/22-01/09 
URBROJ: 2109-26-01-22-06 
Pribislavec, 21.12.2022. godine 
 
 

      Potpredsjednica Općinskog vijeća Općine Pribislavec 
                                                                                                   dr.sc. Dina Korent 

 
 
 

 
 


