
   

 Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br: 157/13, 152/14 i 99/15), Odluke o 
socijalnoj skrbi (''Sl.glasnik Općine Jelsa'' br. 6/14) i članka 33. Statuta Općine Jelsa (“Sl. glasnik Općine 
Jelsa” br: 5/13 i 8/13) Općinsko vijeće Općine Jelsa na  sjednici održanoj dana 11. listopada             
2017.g. donosi: 

 
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI OPĆINE JELSA 

ZA 2018. GODINU 
 

I. 
 
 Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Općina Jelsa je u Proračunu za 2018. godinu planirala 
sredstva za socijalnu skrb pojedincima i (ili) obiteljima na području Općine Jelsa. Ovim Programom 
utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava  te korisnici socijalne 
skrbi. 
 Korisnik socijalne skrbi je pojedinac i (ili) obitelj sa prebivalištem na području Općine Jelsa koji 
zbog trenutačnih prilika (nezaposlenost, bolest, invalidnost, smrt člana obitelji ili druge teške i 
nepredvidive životne prilike) nema(ju) dovoljno vlastitih sredstava za podmirenje osnovnih životnih 
potreba, odnosno priskrbljivanje novčanih sredstava je privremeno ili trajno onemogućeno, tj. nisu u 
mogućnosti životnu egzistenciju ostvariti svojim radom ili prihodom iz nekih drugih izvora. 
 S obzirom da su, zbog općih socijalnih prilika, pojedine kategorije stanovništva ugrožene, 
potrebito je pristupiti njihovoj zaštiti na način da bi se osiguralo zadovoljenje njihovih osnovnih životnih 
potreba.  
 Ovaj Program temelji se na sredstvima planiranim Proračunom Općine Jelsa za 2018. godinu, 
sukladno Pravilniku o socijalnoj skrbi. Surađivati će se sa Centrom za socijalnu skrb u Hvaru radi 
objedinjavanja podataka te koordiniranog rada na zbrinjavanju socijalno ugroženih građana kao i 
omogućavanju školovanja socijalno ugroženih učenika. 
 Aktivnosti Općine Jelsa u 2018. godini imaju za cilj ublažiti posljedice socijalne ugroženosti 
pojedinih kategorija pučanstva.  
 

II. 
   
 AKTIVNOSTI OPĆINE JELSA NA PLANU SOCIJALNE SKRBI U 2018. GOD. 

AKTIVNOSTI SREDSTVA 
(u kn) 

Aktivnost: Pomoći građanima i kućanstvima 
 

575.000 

Pomoć obiteljima i kućanstvima 300.000 
Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama     5.000 
Stipendije studentima 50.000 
Sufinanciranje udžbenika za prvi razred OŠ 20.000 
Pomoć umirovljenicima 90.000 
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 

110.000 

Aktivnost: Donacije organizacijama i udrugama  socijalne skrbi  125.000 
Crveni križ Hvar   70.000 
Ostale donacije organizacijama i udrugama socijalne skrbi 
 

    55.000 

UKUPNO 700.000 
 
Pomoć obiteljima  i kućanstvima 
 

 Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu i (ili) obitelji koja zbog trenutnih okolnosti 
(npr. rođenje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarna nepogoda ili druge vrste raznih nevolja u 
koje navedeni mogu doći ne svojom voljom), nije (su) u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti 
osnovne životne potrebe odnosno prevladati trenutne poteškoće zbog kojih se pomoć traži.  
 Za poticanje povećanja prirodnog prirasta stanovništva Općine Jelsa, za svako novorođeno dijete 
osigurati će po 3.000,00 kn za prvo dijete, 4.000,00 kn za drugo dijete, 5.000,00 za treće i svako daljnje 
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dijete. Isto tako se osigurava pomoć u darovima (Božić) za svu djecu u predškolskom odgoju i do 
četvrtog razreda osnovne škole. 
  

Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama 
 
 Invalidima i hendikepiranim osobama predviđa se pomoć za sufinanciranje troškova liječenja, 
nabavku pomagala, tuđu pomoć, njegu i sl. 
  

Stipendije učenicima i studenatima  
 
  Općina Jelsa provodi program stipendiranja učenika i studenata te se postupak odabira i broj 
stipendija provodi sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim i 
visokim učilištima (''Sl. glasnik Općine Jelsa br. 14/10) 
 
 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 
 Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi troškovi su utvrđeni ugovorom o najmu 
stana u kojem živi samac ili obitelj a odnose se na najamninu odnosno troškove koje plaćaju u svezi sa 
stanovanjem (voda, struja, komunalna naknada, smetlarina).  
 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih 
troškova ne osigurava po drugoj osnovi. 
 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na 
način da nadležna služba Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelsa djelomično ili u cjelosti plati račun 
izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 
 
 Pomoć organizacijama i udrugama socijalne skrbi 
 
 Organizacijama i udrugama socijalne skrbi na području Općine Jelsa i Splitsko-dalmatinske 
županije osigurava se potpora za njihovu redovitu djelatnost sukladno svojim statutima ili provedenom 
natječaju. 
 

III. 
  
 Visina pomoći određuje se sukladno Odluci o socijalnoj skrbi a temeljem podnesenih pismenih 
zamolbi. 
 

IV. 
 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Sl. glasniku Općine Jelsa''. 
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