Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13), i članka 32.
Statuta Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 03/13), Općinsko vijeće
Općine Sikirevci je na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15.prosinca 2017. godine donijelo
Odluku o Izmjeni I dopuni Programa socijalne skrbi
Općine Sikirevci za 2017. godinu
I.
Članak 4. Programa socijalne skrbi Općine Sikirevci za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije "br. 11/2017) u cijelosti se mijenja i glasi:

“Članak 4. Sredstva za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Sikirevci za 2017. godinu
raspoređuju na slijedeći način:
Aktivnost 01 konto

Jednokratne financijske pomoći

124.650,00

3721

Naknade građanima I kućanstvima u novcu soc.ugrož.obiteljima

45.000,00

3721

Naknade u novcu-roditeljima novorođene djece

16.000,00

3721

Naknada u novcu -roditeljima pomoć u navi školskih knjiga

41.000,00

3721

Naknade građanima I kućanstvima u novcu za nabavu ogrijeva

19.650,00

3721

Naknade građanima I kućanstvima u naravi(stanovanje-režije)

3.000,00

Sufinanciranje programa “Cekin”

9.600,00

Sufinanciranje smještaja djece po posebnim potrebama

9.600,00

Aktivnost 02 konto
3237
Program 0001:Tekući
program socijalne skrbi
Aktivnost 01 konto
3811

Sveukupno:

9.600,00

Financiranje rada Hrvatskog Crvenog križa podružnica Slav.
Brod

6.900,00

Tekuće donacije u novcu HCK Sl.Brod sukladno Zakonu o HCK za
2017.god.

6.900,00

Sveukupno:

6.900,00

Ukupno program - Program socijalne skrbi

141.150,00 kn

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu s socijalnim pravima, a temeljem rješenja o
pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima, te temeljem zaključaka Općinskog vijeća i Rješenje o
odobrenju Općinskog načelnika. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela
utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda, a uz odobrenje općinskog načelnika.
II.

Ova izmjena i dopuna Programa sukladna je izmjenama I dopunama Proračuna općine Sikirevci za
2017. god. i objavit će se u Službenom vijesniku Brodsko-posavske županije ,a stupa na snagu
danom objave, sa primjenom od 01. siječnja 2017. godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Matić
KLASA: 400-08/17-01/03
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Sikirevci, 15.prosinac 2017.g.
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