REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:550-01/15-01/05
URBROJ:2140/02-01-15-2
Đurmanec, 17. ožujka 2015.
Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'', broj 157/13.
i 152/14), članka 19. a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije" broj 8/13 i 6/14.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na 10. sjednici održanoj
dana 17. ožujka 2015. godine donijelo slijedeću
ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE ĐURMANEC

I.

OPĆE ODREDBE
Članak. 1

Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se djelatnosti socijalne skrbi na području
Općine, korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge koje osigurava Općina Đurmanec
(u nastavku teksta: Općina) te uvjeti, načini i postupak za njihovo ostvarivanje.
Članak 2.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom
obavlja Upravni odjel samostalno ili u suradnji s ostalim nadležnim tijelima, (Centar za
socijalnu skrb, nadležna tijela KZŽ).
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom,
odnosno pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Općina može
povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
II.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s
prebivalištem na području Općine.
Period i duljina prebivanja na području Općine, kao uvjet ostvarenja pojedinog prava
iz ove Odluke, definirat će se posebnim aktom koji će donijeti općinski načelnik na temelju
ove Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.

Članak 4.
Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine, ako
je Zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona uređeno da se ta prava
ostvaruju na teret Republike Hrvatske.
Članak 5.
Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Ukoliko korisnik ili članovi kućanstva imaju dugovanje prema Općini s bilo koje
osnove, Općina im može uskratiti zahtijevano pravo.
Članak 6.
Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke, podatke
o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i
pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava na novčane
naknade i socijalne usluge te tijekom korištenja prava.
Sve promjene koje utječu na korištenje prava iz ove odluke korisnik pomoći dužan je
prijaviti Upravnom odjelu u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
III.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.

Korisnici socijalne skrbi, osim prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na
troškove ogrijeva koje ostvaruju temeljem Zakona, mogu temeljem i na način definiran ovom
Odlukom ostvariti slijedeća prava iz socijalne skrbi Općine:
1.
2.
3.
4.
5.

pravo na naknadu za troškove stanovanja,
pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva,
pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
pravo na potporu za podmirenje troškova pogreba,
ostali oblici pomoći.

Pravo na ostale oblike pomoći iz Socijalnog programa Općine ostvaruju se po
posebnoj odluci općinskog načelnika.
U slučaju da prihodi proračuna Općine ne budu dostatni za pokrivanje cjelokupnih
troškova iz prethodnog stavka, načelnik može posebnim aktom utvrditi način i kriterije
ostvarivanja prava te iznos potpore za svako od navedenih prava iz stavka 1. i 2. ovog članka.
III / 1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 8.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja, u skladu s odredbama Zakona i ove Odluke,
mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade koji Upravnom odjelu podnesu
zahtjev za ostvarenje tog prava.

Naknada za troškove stanovanja priznaje se do polovice iznosa zajamčene minimalne
naknade, a odnosi se na najamninu, el. energiju, grijanje, vodu i odvoz kućnog smeća, a
isplaćuje se u novcu na račun korisnika ili na način da Općina direktno plati račun ili dio
računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja pruža uslugu.
Visina naknade, kriteriji i način ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja
bit će definirani posebnim aktom koji će donijeti općinski načelnik, na temelju odredbi ove
Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.
Radno sposobni ili djelomično radno sposobni samci ili članovi kućanstva kojima je
priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu imaju obvezu odazvati se pozivu Općine za
sudjelovanje u javnim radovima za opće dobro bez naknade, u trajanju najmanje trideset, a
najviše devedeset sati mjesečno.
III /2. Naknada za troškove ogrjeva
Članak 9.
O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva,
u posebnom postupku odlučuje Krapinsko-zagorska Županija, sukladno odredbama Zakona,
koja za tu namjenu osigurava sredstva u svom proračunu, a Općina sudjeluje u postupku
isplate sredstava krajnjim korisnicima.
III / 3. Jednokratna novčana pomoć
Članak 10.
Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu
ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje
nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne
životne potrebe, a može se odobriti jednom u kalendarskoj godini.
Članak 11.
Jednokratnu novčanu pomoć korisnik ostvaruje prvenstveno rješenjem Centra
socijalne skrbi (jednokratna naknada), a ako tu pomoć ne dobije ili se ocijeni opravdanost i
potreba dodjele pomoći i od strane Općine, u iznimnim situacijama pomoć može odobriti i
Općina, odnosno u hitnim i opravdanim slučajevima odlukom načelnika bez provođenja
upravnog postupka.
Članak 12.
Način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć i visina pomoći detaljnije će
biti definirani posebnim aktom koji će donijeti općinski načelnik na temelju odredbi ove
Odluke, Zakona i drugih pozitivnih propisa.
III / 4. Pravo na potporu za podmirenje troškova pogreba
Članak 13.
Općina će snositi troškove pogreba u visini troškova lijesa, nadgrobnog obilježja i
drugih troškova ukopa za osobe bez obitelji, odnosno rodbine, a koje su u trenutku smrti
imale prebivalište na području Općine, ukoliko iste ne bude pokrio Centar za socijalnu skrb.

Članak 14.
Ukoliko se naknadno utvrdi da je osoba za koju su troškovi ukopa podmireni iz
sredstava proračuna Općine imala obitelj, rodbinu, zakonskog ili ugovornog obveznika
uzdržavanja ili imovinu značajnije vrijednosti, Općina će od istih ili od nasljednika imovine
pokojnika zatražiti povrat sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.
Članak 15.
Uvjeti i način ostvarivanja prava na pokrivanje troškova pogreba i visina potpore
utvrđuju se posebnim aktom koji donosi općinski načelnik na temelju odredbi ove Odluke,
Zakona i drugih pozitivnih propisa.
III / 5.

Ostali oblici pomoći
Članak 16.

Općinski načelnik može svojim aktom odobriti i ostale oblike pomoći kao što su:
privremeni smještaj beskućnika u prihvatilištu ili prenoćištu, darove za djecu iz obitelji
slabijeg imovinskog stanja, poklon pakete osobama slabijeg imovinskog stanja na
Uskrs/Božić i ostale pomoći.
IV . POSTUPAK I NADLEŽNOST
Članak 17.
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke ili po
službenoj dužnosti.
Zahtjev se predaje Upravnom odjelu, a podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti svu
dokumentaciju koja je navedena na službenim obrascima Općine te se mogu preuzeti u
Općini ili na web stranicama Općine.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava socijalne skrbi iz ove
Odluke podnositelj odgovara materijalno i kazneno.
Članak 18.
Upravni odjel će izvršiti uvid u dostavljenu dokumentaciju, po službenoj dužnosti
provjeriti činjenice navedene u zahtjevu i predanoj dokumentaciji, a zatim odlučiti o
osnovanosti zahtjeva podnositelja i donijeti rješenje.
Članak 19.
Prvostupanjsko rješenje iz prethodnog članka donosi se u zakonskom roku. Rješenje
se dostavlja korisniku i/ili davatelju usluge.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom
tijelu Krapinsko-zagorske županije.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 20.
Tijekom ostvarivanja pojedinog prava iz ove Odluke, korisnik je dužan, u roku od 8
dana obavijestiti Upravni odjel o svakoj promjeni, odnosno novonastaloj činjenici za koju
sazna te pretpostavi da mogu utjecati na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom.

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava Upravni
odjel će donijeti novo rješenje ili ukinuti pravo iz ove Odluke.
Članak 21.
Osoba koja ostvaruje prava iz ove Odluke ne može korištenjem ovih prava postići
bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava
koja proizlaze iz rada.
Promjena prebivališta izvan područja Općine ima za posljedicu gubitak prava
definiranih ovom Odlukom i to od dana promjene prebivališta.
Članak 22.
Tijelo koje je izdalo rješenje o priznavanju prava iz ove Odluke ima pravo nadzirati
da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u
svrhu za koju su namijenjena.
U slučajevima kada se sredstva odobrena za priznavanje određenih prava iz ove
Odluke ne koriste u svrhu za koju su namijenjena, ukinut će se odlukom Upravnog odjela.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Općina je dužna pratiti ostvarenje prava iz ove Odluke, na propisan način voditi
evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava ili pomoći, te o tome obavještavati u
zakonskom roku nadležna tijela Županije i Republike Hrvatske.
Članak 24.
Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava
za isplatu pomoći i potpora utvrđenih ovom Odlukom, načelnik će, na prijedlog Upravnog
odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno
postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložit će
Općinskom vijeću izmjene Socijalnog programa.
Članak 25.
Akte kojima se propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava iz ove Odluke, popis
potrebne dokumentacije, kriterije, visinu potpora i naknada po pojedinom pravu,
ograničavanje pojedinih prava i druge odredbe vezane za prava iz ove Odluke, donijet će na
prijedlog Upravnog odjela, općinski načelnik, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja
na snagu ove Odluke.
Članak 26.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine
Đurmanec, (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 16/03).
Članak 27.
Do stupanja na snagu akata iz članka 24. ove Odluke, način ostvarivanja prava iz
socijalne skrbi i visina naknada po svakom pojedinom pravu definiraju se temeljem ranije
donesenih propisa Općine.

Članak 28.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije”.
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