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 Općinsko vijeće


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ( NN broj 157/13 i  52/16 ) i  članka 31. Statuta Općine Konavle – ( »Službeni glasnik Općine Konavle» broj 6/14-pročišćeni tekst i 4/16 ) Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 3. sjednici održanoj  15. prosinca   2017.g. donijelo je 


PROGRAM DEMOGRAFSKIH MJERA I
 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA U 2018. g.


I  	OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Programom demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2018. godini ( u daljnjem tekstu: Program ) utvrđuju se korisnici, mjere i  oblici potpora u sustavu demografske obnove i zdravstveno  socijalne skrbi Općine Konavle ( u daljnjem tekstu: Općina ), uvjeti i način njihova ostvarivanja, potrebna sredstva,te nadležnost i postupak.

Članak 2.
Potpore iz članka 1. ovog Programa ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruje na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje potpora/pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi ( u daljnjem tekstu: Zakon ) osiguravaju se u proračunu Općine, a sredstva za druge potpore utvrđene ovim Programom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.

Članak 4.
Izrazi koji se koriste u ovom Programu za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.


II	KORISNICI DEMOGRAFSKIH MJERA

Članak 5.
Korisnici demografskih mjera ( u daljnjem tekstu: korisnik ) po ovom programu su:
	roditelji novorođenog djeteta 
	roditelji djece koja borave u predškolskoj ustanovi 
	roditelji učenika osnovnih škola 
	učenici i studenti 
	osobe mlađe od 45. godina 


III	KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.
Korisnici socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: korisnik ) po ovom Programu su:
	korisnici ZMN  po rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb - pomoć za stanovanje određen Zakonom;
	korisnici ostalih pomoći osim pomoći za pogrebne troškove utvrđenim ovim Programom – hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine;
	ustanove za provođenje redovnih i dodatnih programa.


IV	OBLICI DEMOGRAFSKIH MJERA

Demografske mjere po ovom Programu su:
	potpora za novorođeno dijete

potpora za boravak djece u dječjem vrtiću za obitelji s više djece
potpora za nabavku školskih udžbenika za obitelji s  četvero i više djece
potpora za prijevoz učenika i studenata
potpora za  rješavanje stambenog pitanja 


V	OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.
Pomoći po ovom Programu su:

	pomoć za stanovanje
	pravo na besplatan boravak i dodatno subvencioniranje cijene boravka djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Konavle;
	sufinanciranje boravka i  prehrane u produženom školskom boravku;
	financiranje i sufinanciranje prijevoza;
	pravo na pomoć djeci s teškoćama u razvoju;
	pomoć za nabavku školskih udžbenika za učenike osnovnih škola iz obitelji slabijeg imovnog stanja;
	stipendije učenicima i studentima;
	stalna pomoć;
	pomoć za ogrjev;
	jednokratne pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana;
	jednokratne novčane pomoći;
	sufinanciranje vodovodnih priključaka, priključaka na kanalizacijski sustav i prijevoza vode stanovništvu u naseljima koja nemaju vodovodnu mrežu;
	sufinanciranje ustanova, udruga i pojedinaca u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti.



VI	PRAVA I OBLICI DEMOGRAFSKIH MJERA

Članak 8.

Potpora za novorođeno dijete

Ovo pravo podrazumijeva poklon u novcu za novorođeno dijete čiji roditelji ili majka imaju prebivalište na području Općine Konavle i to:

	za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji 					3.000,00 kuna

za treće novorođeno dijete u obitelji						5.000,00 kuna
za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji			7.000,00 kuna
	
Pravo na isplatu jednokratne novčane potpore ostvaruju roditelji svakog novorođenog djeteta s područja Općine Konavle uz uvjet da oba roditelja u trenutku rođenja djeteta imaju prebivalište u Općini Konavle. U slučaju da samo jedan roditelj ima prebivalište u Općini Konavle novorođenom djetetu  mora biti prijavljeno prebivalište na adresi roditelja u Općini Konavle.
Zahtjev se podnosi u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Potpora za boravak djece u dječjem vrtiću

Pravo na besplatan  boravak djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Konavle ostvaruju  roditelji , koji imaju prebivalište u Općini Konavle,  s četvero i više malodobne ili uzdržavane djece ( do 26. godina starosti ) u obitelji.

 Pravo na potporu za boravak djece u dječjem vrtiću imaju roditelji  s prebivalištem u Općini Konavle  za:
	drugo malodobno ili uzdržavano dijete ( do 26. godine starosti ) u obitelji		   10%
treće malodobno ili uzdržavano dijete  ( do 26. godine starosti ) u obitelji		   50%

četvrto i svako slijedeće novorođeno ili uzdržavano dijete ( do 26. godina starosti )  100%		

Potpora za nabavku školskih udžbenika

Pravo na besplatne udžbenike za osnovnu školu ostvaruju roditelji  s prebivalištem u Općini  Konavle koji imaju četvero i više malodobne i uzdržavane djece ( do 26. godine starosti ) u obitelji  koja se redovito školuju. 


Potpora za prijevoz učenika i studenata

Pravo na sufinanciranje prijevoza imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem u Općini Konavle koji  se    redovno  školuju u Dubrovniku, kao  i učenici za svoje izvanškolske sportske, kulturne i druge aktivnosti u visini 50% cijene mjesečne karte.

 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza  imaju redovni studenti s prebivalištem u Općini Konavle koji se školuju izvan Dubrovnika  u visini 50% cijene povratne karte, u najvećem iznosu do  250,00 kuna i to dva puta godišnje uz predočenje putne povratne karte.

Potpora za rješavanje stambenog pitanja

Pravo na potporu ostvaruju osobe mlađe od 45 godina, s prebivalištem u Općini Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje 15 godina prije podnošenja zahtjeva za gradnju prve  kuće ili kupnju prvog stana zbog potrebe vlastitog stanovanja. Korisnik ili njegov bračni ili izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri ne smiju imati u vlasništvu kuću ili stan, ili imaju samo jednu nekretninu koju prodaju radi gradnje ili kupnje veće,  što dokazuju kupoprodajnim ugovorom,  potvrdama Zemljišno knjižnog odjela općinskog suda u Dubrovniku i potvrdom Državne geodetske uprave-područnog ureda Dubrovnik. 
Za gradnju/kupnju kuće-stana u naseljima  Općine Konavle, uz predočenje građevne dozvole ili kupoprodajnog ugovora dodijeliti će se dar u novcu i to:

	za naselja : Kuna Konavoska, Duba Konavoska, Stravča, Šilješki, Jasenice, Brotnice, Đurinići  i Vitaljina u iznosu od  20.000,00 kuna


	ostala naselja u Općini Konavle u iznosu od 10.000,00 kuna



VII  PRAVA I OBLICI SOCIJALNE SKRBI  OPĆI ( subvencije i pomoći )

Članak 9.

Pomoć za stanovanje

Ovaj oblik pomoći određen je Zakonom, a odnosi se na: najamninu, električnu energiju, vodne usluge, komunalnu naknadu i odvoz kućnog otpada.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.
Pomoć za pokriće dijela troškova stanovanja kroz plaćanje dijela troškova  najma stana (korisnik stana, najmoprimac za zaštićenom najamninom, najmoprimac koji plaća najam pravnoj ili fizičkoj osobi), električne energije, vode i drugih komunalnih usluga,  ostvaruju obitelji i osobe koje ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet imovine i koje nemaju zakonskog obveznika uzdržavanja. Za ove namjene pomoć će se isplaćivati na način da će se odobreni iznos direktno uplatiti na račun najmodavca ili pružatelja komunalne usluge.


Pravo na besplatni boravak i dodatno subvencioniranje cijene boravka djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Konavle

Pravo na besplatan boravak djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Konavle ostvaruju  djeca bez oba roditelja, djeca hrvatskih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem trajne invalidnosti od 90% i više, i djeca korisnika stalne novčane pomoći temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb..

Pravo na subvencioniranje cijene imaju roditelji – korisnici usluga na način da sudjeluju u ekonomskoj cijeni programa i to:

	10% za djecu hrvatskih ratnih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata s utvrđenim stupnjem invalidnosti od 50%, te dodatnih 5% subvencije na svakih daljnjih 10% invalidnosti.

10% za djecu s teškoćama u razvoju
20% za samohrane roditelje

Sufinanciranje boravka i  prehrane učenika  u produženom školskom  boravku 

Općina Konavle sufinancira produženi boravak djece u osnovnoj školi na temelju ugovora zaključenog između Dubrovačko neretvanske županije, osnovne škole i pružatelja usluge prehrane.

Pravo na sufinanciranje boravka i  prehrane u  produženom školskom boravku  ima učenik samohranog roditelja u iznosu od 20%.
.

Financiranje i sufinanciranje prijevoza

Pravo na besplatan prijevoz imaju članovi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojni i civilni invalidi Domovinskog rata s 50 i više % invalidnosti , dobrovoljni darovatelji krvi ( 20 i više puta ) s prebivalištem u Općini Konavle.

 Pravo na sufinanciranje prijevoza imaju učenici osnovnih škola koji su zbog produženog boravka upisani u osnovne škole u Dubrovniku u iznosu od 50% cijene karte.
   
 Pravo na naknadu troškova prijevoza zbog školovanja imaju učenici s invaliditetom i s teškoćama u   razvoju, sukladno članku 53. Zakona o socijalnoj srbi. 

 Umirovljenici s prebivalištem u Općini Konavle ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza   u iznosu od 50,00 kn mjesečno.


Pravo na pomoć djeci s teškoćama u razvoju

Ovo pravo se ostvaruje na temelju medicinski indiciranog i neophodnog liječenja, a odnosi se na povećane izdatke koje roditelj ili staratelj imaju u svezi s liječenjem ili školovanjem djeteta s teškoćama u psihofizičkom razvoju. Načelnik će svojom odlukom utvrditi  pojedinačni iznos po korisniku za pojedine specifične namjene.
Djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na pomoć stručnjaka ili stručnog tima sukladno programu stručne pomoći kojeg na području Općine Konavle izrađuju i provode javno školske ustanove, udruge građana i drugi.


Pomoć za nabavku školskih udžbenika za učenike osnovnih škola

Pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika ostvariti će roditelji učenika slabijeg imovnog stanja  kojima je po tom osnovu odobren dječji doplatak od strane nadležnog državnog tijela i to za djecu za koju se udžbenici sufinanciraju. Pred početak školske godine načelnik  donosi odluku o načinu,  vrsti i iznosu sufinanciranja. 




Stipendije učenicima i studentima

Ostvaruju se sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata. Načelnik Općine Konavle prilikom raspisivanja natječaja donosi odluku o vrsti, grupi, broju i iznosu stipendije po vrsti.


Stalna pomoć 

Korisnici zajamčene minimalne naknade kojima je ovo pravo utvrđeno pravomoćnim rješenjem Centra za socijalnu skrb Dubrovnik ostvaruju dodatak na stalnu pomoć u iznosu od 400,00 kuna. 

U slučaju potrebe stalna pomoć se može odobriti i osobama koje ispunjavaju uvjet imovine i prihoda, radno nesposobne osobe, oboljele osobe  od teže - duže bolesti ( neophodno liječenje ), te za podmirenje troškova stanovanja.  Uvidom u dokumentaciju načelnik donosi odluku o visini pomoći po  korisniku za pojedine specifične namjene.


Pomoć za ogrjev

Korisnicima stalne pomoći, koji imaju odgovarajuće pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb Općina Konavle  će iz Županijskog proračuna, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  osigurati pomoć za ogrjev. Visina ove pomoći određuje  se Odlukom županije Dubrovačko neretvanske o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev.

Pomoć za ogrjev može  se odobriti i osobama koja žive u samačkim domaćinstvima, nemaju obitelji niti skrbnika iz općinskog proračuna. Odluku o pomoći  za ogrjev donosi općinski načelnik.


Jednokratna novčana pomoć  povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana obiteljima poginulih branitelja i osobama koje ostvaruju socijalni i uvjet imovine isplaćivati će se pomoć. Vrstu i visinu pomoći donijeti će načelnik posebnom Odlukom.

Jednokratne novčane pomoći

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju osobe ili obitelji lošijeg imovinskog stanja, s prebivalištem u Općini Konavle, koje ostvaruju uvjet imovine i primanja i to radi podmirenja osnovnih životnih potreba u iznosu od 1.500,00 kuna  po korisniku godišnje, a u težim slučajevima ova naknada se može isplatiti i 2 puta godišnje.

Iznimno u  težim slučajevima:  bolesti, nesreće, smrti, elementarne nepogode  iznos pomoći se može isplatiti i u većem iznosu od 1.500,00 kuna. Odluku  o visini pomoći donijeti će načelnik , a za elementarne nepogodne Povjerenstvo za štete.

Pomoć za pokriće troškova sahrane  ostvaruju obitelji i osobe koje ispunjavaju socijalni uvjet, uvjet imovine i koje nemaju zakonskog obveznika uzdržavanja.

Pomoć se može dodijeliti i u građevinskom materijalu za sanaciju stambenog prostora uslijed elementarnih nepogoda ( poplava, požara, udara groma i sl. ) načelnik donosi odluku o visini financijske pomoći   po procjeni  Povjerenstva  za štete.    

Osobe koje posjeduju znatnu pokretnu ( automobil, brod) ili nepokretnu imovinu ( kuću za odmor ) ne mogu temeljem uvjeta prihoda ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć.





Sufinanciranje vodovodnih priključaka, priključaka na kanalizacijski sustav i prijevoza vode stanovništvu u naseljima koja nemaju  vodovodnu mrežu

Obitelji poginulih branitelja imaju pravo na besplatan vodovodni priključak i priključak na kanalizacijski sustav dok se invalidima Domovinskog rata utvrđuje nadoknada za cijenu provođenja priključka na vodovodnu  mrežu/kanalizacijski sustav u postotku na stupanj invalidnosti zašto moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju.

Isto tako po pojedinačnim odlukama načelnika odobrava se djelomično ili potpuno oslobađanje vodovodnog priključka, priključka na kanalizacijski sustav i za socijalno ugrožene osobe, koje nemaju zakonskog obveznika uzdržavanja, temeljem odgovarajuće dokumentacije i preporuke mjesnog odbora.

Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi po nalogu Općine postavlja vodovodni/kanalizacijski priključak, a   iznos olakšice  koja se primjenjuje na cijenu po troškovniku fakturira Općini Konavle. 

Stanovnici u naseljima bez vodovodne mreže imaju pravo na sufinanciranje prijevoza vode. Konavosko komunalno društvo d.o.o. Čilipi po nalogu Općine obavlja prijevoz vode i isto fakturira Općini.


Sufinanciranje ustanova, udruga i pojedinaca u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti

Općina Konavle  sufinancira rad Hitne pomoći stacionirane u Zračnoj luci Dubrovnik, kemijsko laboratorijske usluge u zdravstvenim ambulantama Cavtat i Gruda,specijalističke ambulante na Grudi ( internisitička, fizijatrijska i pedijatrijska i dr. ) 

Općina Konavle sufinancira smještaj u Domu za starije i nemoćne osobe Konavle u visini 20% od osnovne cijene smještaja  stanovnicima Općine Konavle s prebivalištem na području Općine Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje trideset ( 30 )  godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u Dom. 
 
Udrugama, manifestacijama, vjerskim zajednicama ili pojedincima iz područja socijalne skrbi ili humanitarne djelatnosti odobravaju se potpore jednokratno i  putem javnog poziva.  Općinski načelnik utvrditi će  iznos po korisniku za jednokratne isplatu  pojedine specifične namjene.




VIII	KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

Članak 10.

Socijalni uvjet

Rješenje Centra za socijalnu skrb o utvrđivanju prava iz sustava socijalne skrbi.

Uvjet imovine i primanja ( dohodovni-imovinski cenzus )

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom po članu obitelji do 1.700,00 kn.
Pri utvrđivanju činjenica o ispunjavanju ovog uvjeta uzeti će se u obzir i dohoci po drugim osnovama, vodeći računa o imovinskom stanju osobe, obitelji, koja zatraži pomoć, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.
Osobe koje posjeduju znatne pokretnine ( automobil, brod i sl. ) ili nepokretnu imovinu ( kuću za odmor, stan u vlasništvu kvadrature veće od potrebne za stanovanje osobe koja traži pomoć i njene obitelji, apartmane i sl. ) ne mogu temeljem uvjeta prihoda ostvariti pomoć i subvencije.

Poseban  uvjet
Ispunjavaju:
Dijete, udovica ili roditelj poginulog, umrlog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata
Dijete HRVI iz Domovinskog rata
Ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zdravstveni uvjet

Pod zdravstvenim uvjetom se podrazumijeva kronična tjelesna ili duševna bolest utvrđena odgovarajućim rješenjem nadležnog tijela.



IX	POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Članak 11.

Za ostvarivanje oblika i prava pomoći iz ovog Programa  uz zahtjev – zamolbu treba priložiti potrebnu dokumentaciju.

U postupku ostvarivanja prava iz ovog Programa vršiti će se uvid u dostavljenu dokumentaciju, a po potrebi konzultirati će se mjesni odbori, Centar za socijalnu skrb, obiteljski liječnik i druga državna tijela i ustanove.

Postupak utvrđivanja činjenica provodi službenik nadležnog Upravnog tijela Općine Konavle, a rješenje donosi pročelnik upravnog tijela ili osoba koju on  ovlasti.

O žalbama raspravlja i rješava ih Načelnik Općine Konavle.


X   ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle, a primjenjuje se od 1.siječnja 2018.g.



							Predsjednik Općinskog vijeća
	
							Ivo Simović  v.r.
KLASA: 021-01/17-01/46
UR.BROJ: 2117/02-01-17-1
Cavtat, 15. prosinca 2017.g.





























PLAN RASPODJELE SREDSTAVA DEMOGRAFSKIH MJERA I 
SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 
OPĆINE KONAVLE ZA 2018. PO PRAVIMA

R. br.
pozicija
Aktivnost
Opis
Plan za 2017.
(kn)
I

PROGRAM 2041: Program socijalne pomoći i demografske mjere

I.A.


Oblici socijalne skrbi

1.

A204102
Pravo na pomoć za stanovanje
170.000
1.1.
443.1

Pravo na naknadu za troškove najamnine

1.2.
443.2

Pravo na naknadu za troškove električne energije

1.3.
443.3

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga

2.
446.1
A204107
Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima  (članak 10.točka 2. Programa)
50.000
3.
435
A204126
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi
100.000
4.


Financiranje i sufinanciranje cijene javnog prijevoza

4.1


Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata

4.1.1.
433
A204112
Naknada troškova prijevoza za učenike SŠ, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju (čl. 53. Zakona)
20.000
4.1.2.
453
A204112
Prijevoz učenika srednjih škola iz Zastolja do Grude (i obratno) zbog nepostojanja redovite linije javnog prijevoza
140.000
4.2.
454
A204113
Pravo na sufinanciranje prijevoza – članovi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojni i civilni invalidi Domovinskog rata 50 i više %, dobrovoljni darivatelji krvi (20 i više puta)
220.000
4.3.
440
A204128
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima
120.000
5.
448
A204109
Pravo za pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe 
30.000
6.
447.1
A204108
Pravo na pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola (članak 10.točka 6. Programa)
70.000
7.
451
A204111
Pravo na stipendiranje učenika i studenata
705.000
8.
445
A204106
Pravo na stalnu pomoć
70.000
9.
455
A204114
Pravo na pomoć za ogrjev
25.000
10.
444
A204104
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
50.000
11.


Jednokratne novčane pomoći

11.1
286
(307)
A204101
Pravno na pomoć za liječenje (novčana pomoć) i pomoć za nabavu medicinskih pomagala
120.000
11.2
400
A204123
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć – socijalni status
110.000
12.


Sufinanciranje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, te prijevoza vode

12.1
226.1
A204103
Pravo na sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu
50.000
12.2
336
A204119
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu
20.000
13.


Sufinanciranje usluga pruženih putem Doma za starije i nemoćne osobe

13.1

A204125
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Dom za starije i nemoćne osobe Konavle stanovnicima s prebivalištem u Općini Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje 30 godina
450.000
13.2

A204120
Pravo na pomoć za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe Konavle
50.000
13.3

A204121
Pravo na uslugu pomoći u kući
80.000
I.B.


Oblici demografskih mjera

14.

A204110
Pravo na pomoć za novorođeno dijete
350.000
15.
446.2
A204107
Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima (članak 9. točka 2. Programa)
50.000
16.
447.2.
A204108
Pravo na pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola (članak 9. točka 3 Programa)
30.000
17.1.


Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata
770.000
17.1.1.
452.1
A204112
Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

17.1.2.
452.2
A204112
Pravo na sufinanciranje prijevoza studenata

17.1.3.
452.3
A204112
Pravo na sufinanciranje prijevoza – ostali korisnici učenici, izvannastavne aktivnosti

17.1.4.
452.4
A204112
Pravo na sufinanciranje prijevoza – studiranje izvan Dubrovnika

18.
436
A204127
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
300.000



UKUPNO PROGRAM 2041: (1 do 18.)
4.150.000
19.


Sufinanciranje socijalnih, zdravstvenih, vjerskih i humanitarnih ustanova i udruga 
(PROGRAM 2042 i 2043)
1.410.000
19.1.


PROGRAM 2042: Zdravstvena zaštita 
1.045.000


A204201
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva – laboratorijske usluge
280.000


A204202 A204203
Sufinanciranje rada specijalističkih ambulanti (internistička, fizijatrija i dr.)
145.000


A204204
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći
620.000
19.2.


PROGRAM 2043: Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana 
426.600


A204301
Institucionalne potpore i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata
30.000


A204302
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama
30.000


A204303
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama
69.000


A204304
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova
- Crveni križ
- druge ustanove i udruge
232.600


A204305
Program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl.
50.000


A204306
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
15.000
19.3.


PROGRAM 2044: Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle 
- proračunski korisnik Općine Konavle
1.214.000


Program 2044
Programi ustanove: Dom za starije i nemoćne osobe Konavle (RKP: 48689) - sredstva iz proračuna Općine Konavle bez vlastitih sredstava proračunskog korisnika




SVEUKUPNO PROGRAMI: 2041 + 2042 + 2043 +2044
6.835.600















