Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. –
pročišćeni tekst), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13.) i
članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09.,
5/13. i 14/14.), Općinsko vijeće općine Vrpolje na 13. sjednici održanoj 4. studenog 2014.
godine donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Vrpolje

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći, uvjeti i način
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, nadležnost i postupak za ostvarivanje prava socijalne
skrbi na području Općine Vrpolje.
Članak 2.
Prava i pomoći iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu se ostvariti na teret
Općine Vrpolje ili ako je Zakonom ili drugim propisom određena da se ostvaruju na teret
Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem
tekstu: Zakon) osiguravaju se u Proračunu Općine Vrpolje za svaku kalendarsku godinu, a po
prethodno donesenom Programu socijalne skrbi.
II

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.
Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i
ovom Odlukom kako slijedi:
Korisnik socijalne skrbi je:
1. Korisnik za ostvarivanje pomoći određeni člankom 21. Zakona,
2. Korisnik – samac ili članovi obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje
osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom,
prihodima od imovine ili na drugi način određeni ovom Odlukom da su hrvatski
državljani, stranci ili osobe bez državljanstva, a da imaju prebivalište na području
Općine Vrpolje.
III

OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA
Članak 5.
Ovom Odlukom određuju se pomoći:
1.
2.
3.
4.

Pomoć za troškove stanovanja
Jednokratna novčana pomoć
Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola
Jednokratna novčana pomoć studentima

5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta
6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi (školska kuhinja)
7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu
8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
9. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade
10. Ostale pomoći
Članak 6.
Pomoći iz članka 5. točke 1. ove Odluke utvrđene su sukladno Zakonu, a pomoći iz
članka 5. točke 2-10 donijet će se za svaku kalendarsku godinu Programom socijalne skrbi.
1. Pomoć za troškove stanovanja
Članak 7.
Pomoć za troškove stanovanja su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade,
električne energije, plina, ogrjeva i drugih energenata, vode, odvodnje i drugi troškovi
stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Članak 8.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili članovi kućanstva
pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne
ostvaruju po drugoj osnovi.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb
ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
Članak 9.
Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje se do iznosa polovice
sredstava zajamčene minimalne naknade potrebne za uzdržavanje samca ili članova obitelji
prema članku 30. stavku 1. Zakona.
Članak 10.
Korisnik kojemu je odobrena ili će se odobriti pomoć u obliku naknade za podmirenje
troškova stanovanja dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim
prihodima, nekretninama ili drugoj imovini te mora omogućiti djelatnicima Općine Vrpolje
uvid u svoje prihode i imamo stanje te u roku od 8 dana prijaviti svaku promjenu koja utječe
na ostvarivanje ili na visinu pomoći.
Članak 11.
Rješenje o pravu na pomoć za troškove stanovanja donosi Općina Vrpolje u roku od
30 dana od dana podnošenja zahtjeva sa dokazima o ispunjavanju uvjeta.
Članak 12.
Općina Vrpolje djelomično ili u cijelosti može izvršiti plaćanje računa ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 7. ove
Odluke, a pomoć se može ostvariti i isplatom na račun podnositelja zahtjeva, odnosno
korisnika.

Članak 13.
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva – trošak ogrjeva osigurava se
jednom godišnje u visini koju odlukom odredi Brodsko-posavska županija, a temeljem spiska
korisnik Centra za socijalnu skrb.
2. Jednokratna novčana pomoć
Članak 14.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć koja se odobrava u novcu može se odobriti
temeljem zamolbe samca ili obitelji a koji zbog iznimno teških trenutačnih materijalnih
okolnosti (teške bolesti, smrti člana obitelji kupnje ortopedskih pomagala, elementarne
nepogode, plaćanje računa el. energije, vode i slično, školovanje djeteta ili druge nevolje) nisu
u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti godišnje u ukupnoj visini do 1.000,00
kuna po korisniku (samcu ili obitelji) o čemu odlučuje rješenjem općinski načelnik, a za
traženje veće novčane pomoći (npr. teška elementarna nepogoda) odlučuje Općinsko vijeće.
3. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola
Članak 15.
Pravo na pomoć za prijevoz učenika srednjih škola mogu ostvariti redoviti učenici koji
pohađaju srednju školu s prebivalištem na području Općine Vrpolje uz suglasnost, odnosno
odluku Općinskog vijeća i prema mogućnostima Općinskog proračuna koja se mogu utvrditi
Programom socijalne skrbi za kalendarsku godinu.
4. Jednokratna novčana pomoć studentima
Članak 16.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima mogu ostvariti svi redoviti studenti
preddiplomskog i diplomskog studija koji imaju prebivalište na područja Općine Vrpolje i
koji se školuju, odnosno studiraju u Republici Hrvatskoj na hrvatskim – državnim
Sveučilištima i Veleučilištima te da su prvi puta upisali akademsku godinu.
Visina jednokratne novčane pomoći studentu iz stavka 1. ovog članka iznosi 1.000,00
kuna za akademsku godinu.
Oni studenti koji studiraju izvan Republike Hrvatske ili na privatnim fakultetima u
Republici Hrvatskoj ili su ponavljači akademske godine nemaju pravo na jednokratnu
novčanu pomoć studentima.
Uvjeti i način ostvarenja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima utvrdit će
se posebnom Odlukom Općinskog vijeća.
Visina ukupnih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć studentima planira se u
Općinskom proračunu i određuje Programom socijalne skrbi.
5. Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta
Članak 17.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta na području Općine Vrpolje
roditeljima će se dodijeliti iznos od 1.000,00 kuna kao pomoć za nabavu opreme za
novorođenčad.

Uvjeti i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta
utvrdit će se posebnom Odlukom Općine Vrpolje.
Visina ukupnih sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta planira se
u Općinskom proračunu i određuje Programom socijalne skrbi.
6. Pomoć za prehranu učenika u osnovnoj školi
Članak 18.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi mogu
ostvariti učenici iz socijalno ugroženih obitelji i to u iznosu od 100% pune cijene obroka
ukoliko više od jednog djeteta iz iste obitelji pohađa osnovnu školu ako je mjesečni prihod po
članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak
iznosu od 500,00 kuna.
Općina Vrpolje plaćanje izvršava Osnovnoj školi „Ivan Meštrović“ Vrpolje temeljem
ispostavljenog računa za prethodni mjesec, a sredstva će biti planirana u Programu socijalne
skrbi za tekuću godinu.
7. Pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu
Članak 19.
Pravo na pomoć za dodjelu poklon paketa za djecu sa područja Općine Vrpolje imaju
djeca koja pohađaju malu školu i učenici prvih razreda Osnovne škole „Ivan Meštrović“
Vrpolje i to za blagdan Svetog Nikole. Vrijednost poklon paketa utvrdit će se Programom
socijalne skrbi.
8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Članak 20.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova za dio osnovne pogrebne opreme i
troškova ukopa može ostvariti obitelj umrlog ako prosječni prihod po članu domaćinstva u
posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi ili je jednak iznosu od 600,00
kuna.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog
ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih
izvora.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se u pravilu na način da se
pogrebni troškovi do odobrenog iznosa koji odobri Općinski načelnik plati izravno izvršitelju
pogrebnih troškova prema Programu socijalne skrbi.
9. Pomoć – oslobađanje plaćanja komunalne naknade
Članak 21.
Pravo na pomoć korisnicima za oslobađanje plaćanja komunalne naknade sa područja
Općine Vrpolje mogu ostvariti korisnici teškog materijalnog stanja prema Odluci o
komunalnoj naknadi.
Visina pomoći odredit će se u Programu socijalne skrbi.
10. Ostale pomoći
Članak 22.

Ostale pomoći su različiti oblici pomoći koje Općinsko vijeće može odobriti na
prijedlog općinskog načelnika, a odnose se na: troškove nabave bilježnica za učenike osnovne
škole i ostalo.
IV

NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 23.

Postupak za ostvarenje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na
zahtjev ili zamolbu stranke ili korisnika na ime Općine Vrpolje.
Uz zahtjev za ostvarenje prava za pomoć iz članka 7. i 14. ove Odluke moraju se
priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta i to:
- presliku Domovnice,
- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i boravištu,
- dokaz o novčanim primanjima podnositelja zahtjev i članova njegove obitelji,
rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenju zajamčene minimalne naknade koji
primaju navedenu naknadu,
- za radno sposobne osobe potvrdu od Zavoda za zapošljavanje da su prijavljene kao
privremeno nezaposlene osobe,
- za radno nesposobne osobe dokaz kojim je nesposobnost za rad utvrđena prema
općim propisima
- presliku računa – žiro ili tekući
- druge dokaze koje zatraži Općina Vrpolje
Članak 24.
Radno sposobni korisnici pojedinih oblika socijalne skrbi Općine Vrpolje dužni su po
pozivu djelatnika Općine Vrpolje sudjelovati u povremenim poslovima u organizaciji Općine
Vrpolje.
U koliko osobe – korisnici iz prethodnog stavka ovog članka neopravdano odbiju
sudjelovati u navedenim radovima, gube pravo na socijalnu skrb – pomoć po ovoj Odluci.
Članak 25.
Korisnici prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom iz članka 5. točke 2,3,4,5,6,8
i 10 koji imaju novčanih dugovanja prema Općini Vrpolje ili sudskih sporova sa Općinom
Vrpolje ne mogu ostvariti prava socijalne skrbi iz ove Odluke sve do konačnog rješenja
prethodnog pitanja.
Rješenje o pravu na pomoć socijalne skrbi donosi se u pravilu u roku od 30 dana od
dana podnošenja zahtjeva ili zamolbe.

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 26.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona
o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13).
Članak 27.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području
Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 17/11).

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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