
 Na  temelju  članka  7. stavak  1.  i  2. Zakona  o  socijalnoj  skrbi  («Narodne  novine» 
broj  73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07, 57/11)  i  članka  32.  Statuta  općine  
Davor  («Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije»  broj  12/09 i 07/13.)  Općinsko  
vijeće  općine  Davor  na  svojoj  17.  sjednici  održanoj  22.  prosinca  2015. godine,  donijelo  
je   
 
 
  
 

 PROGRAM 
                                                     socijalne  skrbi  na  području 

općine  Davor  u  2016. godini 
 
 
 I      UVODNE  NAPOMENE 
 
 Socijalnom  skrbi  osigurava  se  i  ostvaruje  pomoć  za  podmirenje  osnovnih  
životnih  potreba  socijalno  ugroženim,  nemoćnim  i  drugim  osobama  koje  one  same  ili  
uz  pomoć  članova  obitelji  ne  mogu  zadovoljiti   zbog  nepovoljnih  osobnih,  
gospodarskih,  socijalnih   i  drugih  okolnosti.  Takve  su  osobe  u  stanju  socijalne  potrebe  
i  mogu  biti  korisnici  socijalne  skrbi. 
 Cilj  Programa  socijalne  skrbi  jest  sagledavanje  potreba,  vrsta  i  oblika  pomoći  
osobama  u   stanju  socijalne  potrebe  na  području   općine   Davor,  kako  bi  se  kroz  
proračun  osigurala  potrebna  sredstva  i  odredili  korisnici  i  prava  po  osnovi socijalne  
skrbi. 
 
 
 II      OSNOVNI  PODACI  O  POSTOJEĆEM  STANJU  
          U  OPĆINI  DAVOR 
 
 Prema   podacima  popisa  stanovništva  iz  2011. godine  u  općini  Davor  živi  3.004  
stanovnika  u  879  kućanstava. 
 Veći  broj,  posebno  samačkih  domaćinstava  je  starije  životne  dobi,  a  što  u  
pravili  znači  i  stanovništvo  s  razmjerno  niskim  primanjima  (prihodima). 
 Manji  broj  radno  aktivnog  stanovništva  zaposleno  je  u  poduzećima  koje  su  
tijekom  Domovinskog  rata  pretrpjela  znatna  oštećenja,  a  dio    ih  je  ostao  i  bez  
zaposlenja. 
 Dio  nezaposlenih  evidentiranih  na  Zavodu  za  zapošljavanje,  a  znatan  broj  
nezaposlenih  osoba  putem  Centra  za  socijalnu  skrb  u  Novoj  Gradiški  ostvaruje  
pojedine  oblike  pomoći. 
 
 
 III       PROGRAM  SOCIJALNE  SKRBI 
 
 Programom  socijalne  skrbi  na  području  općine  Davor  u  2016. godini  nastavit  će  
se  sa  pružanjem  pomoći  najugroženijim  građanima  općine  Davor,  te  dodjelom  
financijske  potpore  ustanovama  i  socijalno-humanitarnim  udrugama,  kojim  će  se  
pokušati  ublažiti  posljedice  težeg   socijalno-gospodarskog  stanja  pojedinih  kategorija  
stanovništva. 



 Ukupna  izdvajanja  iz  proračuna  općine  Davor  u  2016. godini  za  mjere  socijalne  
skrbi  iznose  97.700,00  kuna. 
 
Programom  se  utvrđuju  slijedeći  oblici  socijalne  skrbi  : 
 
1.     Sufinanciranje  ogrijeva  socijalno  ugroženim 
        kategorijama                                                                    -  3.000 kn 
2.     Naknada  za  novorođeno  dijete                                    -  40.000 kn 
3.     Stipendije                                                                      -   15.000 kn  
4.     Sufinanciranje školske kuhinje                -  12.000 kn 
5.     Humanitarna skrb kroz udruge                                        - 10.000 kn 
6.     Humanitarna djelatnost crvenog križa                           -  12.700 kn  
7.     Pomoć  invalidima                                                 -   5.000 kn 
      __________________________________ 
          UKUPNO :     97.700 kuna 
 
IV ZAKLJUČNE NAPOMENE: 
 
 Pojedinačna  prava  iz  ovog  Programa  osiguravat  će  se  isključivo  osobama  koje   
imaju  prebivalište  na  području  općine  Davor. 
 Posebnim  Pravilnikom  utvrđena  su  mjerila  i  uvjeti  za  ostvarivanje  prava  na  
pomoć  podmirenja  troškova  stanovanja,  sufinanciranja  troškova  komunalne  naknade  i  
oslobađanja  i  pomoć  u  slučaju  nepogode  i  nevolje. 
   Ovaj  Program  provodit  će  se  sukladno  ostvarivanju    sredstava  koja  će  se  
realizirati  u  Proračunu  općine  Davor. 
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