
 

Na temelju članaka 118. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22. i 

119/22) i članka 42. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21), 

Općinski načelnik Općine Pitomača, podnosi  

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi 

 na području općine Pitomača u 2022. godini 

 

 

I. 

 Izvješćem o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača (u daljnjem tekstu: Izvješće) obuhvaćen je način ostvarivanja javnih potreba u socijalnoj 

skrbi i financijska sredstva za njihovo provođenje na području općine Pitomača u 2022. godini. 

 

II. 

Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Program) donesen je 15. prosinca 2021. godine, Program o izmjeni i dopuni Programa korištenja 

sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini donesen je 17. kolovoza 2022. 

godine, a Program o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine 

Pitomača u 2022. godini donesen je 15. prosinca 2022. godine. Sve je objavljeno u „Službenim 

novinama“ Općine Pitomača“ broj 9/21, 7/22. i 10/22. 

 

III. 

 Sredstva za javne potrebe u socijalnoj skrbi raspoređena su za: 

- sufinanciranje cijene boravka djece u Dječjem vrtiću Potočnica, 
- sufinanciranje cijene boravka polaznika dječjeg vrtića pri COOR-u Virovitica, 
- sufinanciranje cijene prijevoza djece polaznika COOR-a Virovitica, 
- sufinanciranja dječjih darova, 
- sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, 
- sufinanciranje cijene mjesečne đačke putne karte za polaznike srednjih škola, 
- sufinanciranje nabave udžbenika za polaznike Srednje škole Stjepana Sulimanca, 
- sufinanciranje troškova rada pomoćnika (asistenta) u nastavi, 
- pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta ili stambenog prostora, 
- pomoć mladim obiteljima pri izgradnji stambenog prostora, 
- jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče, 
- pomoć za pokriće troškova stanovanja obiteljima slabijeg imovinskog stanja, 
- pomoć za pokriće troškova ogrjeva obiteljima slabijeg imovinskog stanja, 
- jednokratnu pomoć obiteljima slabijeg imovinskog stanja, 
- jednokratnu novčanu pomoć za umirovljenike, 
- sufinanciranje troškova rada gerontodomaćice, 
- sufinanciranje aktivnosti projekta „Spektar“, 
- sufinanciranje aktivnosti gradske organizacije Crvenog križa Virovitica, 



- pomoć za pogrebne troškove, 
- pomoć za ublažavanje posljedica elementarne nepogode, 
- sufinanciranje aktivnosti projekta „Pomoć za sretniju starost“, 
- sufinanciranje aktivnosti projekta „Vrckavi penzići“.  

 

IV. 

 U tijeku 2022. godine iz Plana planirano je i ostvareno: 

 

Redni 

broj: 

Opis aktivnosti: Planirano 

sredstava: 

Realizirano: Izvor 

financiranja: 

1. Pomoć u novcu pojedincima i 

obiteljima 

  852.000,00 kn 

   

   792.411,96 kn           

   

 

Općinski 

proračun: 

izvor 100, 400, 

500 

2.  Naknade štete od elementarne 

nepogode  

    50.000,00 kn 

     

   

         146,87 kn                  Općinski 

proračun: 

izvor 500 

3. Sufinanciranje humanitarne 

djelatnosti crvenog križa 

  158.000,00 kn 

   

   158.000,00 kn 

    

Općinski 

proračun: 

izvor 300, 400 

4. Pomoć obiteljima za poboljšanje 

demografske strukture 

  800.000,00 kn   629.787,50 kn Općinski 

proračun: 

izvor 100 

5. Projekt „Pomoć za sretniju 

starost“ 

  171.000,00 kn   169.137,48 kn Općinski 

proračun: 

izvor 500 

6. Projekt „Vrckavi penzići“     15.000,00 kn      15.000,00 kn Općinski 

proračun: 

izvor 100 

7. Projekt „Spektar“ 3.983.144,38 kn 3.990.637,75 kn Općinski 

proračun: 

izvor 500 

 Ukupno: 6.029.144,38 kn  5.755.121,56 kn  

 

 



V. 

 Izvješće se upućuje Općinskom vijeću Općine Pitomača na usvajanje. 

 

 

 

 

KLASA: 551-01/21-01/01 

URBROJ: 2189-16-23-6 

U Pitomači, 14. veljače 2023. 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                              Željko Grgačić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               - P R I J E D L O G - 
 

Na temelju članaka 118. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22. i 

119/22)  i članka 29. Statuta Općine Pitomača ("Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 

4/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na __. sjednici održanoj dana _________ 2023. godine, 

donijelo je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na 

području općine Pitomača u 2022. godini 

 

 

Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Pitomača usvaja Izvješće o izvršenju Programa korištenja 

sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini. 

Izvješće iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio ovog Zaključka.  

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.  

 

 

 

KLASA: 551-01/21-01/01 

URBROJ: 2189-16-23-7 

U Pitomači, __________2023. 

 

OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                            PREDSJEDNIK: 

                Rikard Bakan, mag.oec. 

 

 

 

 


