REBUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
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KLASA: 500-02/19-01/01
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Semeljci,

PRIJEDLOG

Temeljem članka 6. i članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj
157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) te članka 35. Statuta Općine Semeljci („Službeni
glasnik“ Općine Semeljci, broj 2/13 i 1/18) Općinsko vijeće Općine Semeljci na --------. sjednici
održanoj dana ----------- 2019. godine donosi
ODLUKU
o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi
na području Općine Semeljci

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi koje osigurava Općina
Semeljci (u daljnjem tekstu: Općina) koja su propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem
tekstu: Zakon), prava i pomoći iznad standarda propisanih Zakonom, korisnici te uvjeti, način i
postupak za njihovo ostvarivanje.
Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi propisanih ovom
Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Semeljci (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni
odjel).
Članak 3.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na
teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret
Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim iznimno u slučaju ostvarivanja
jednokratne naknade propisane ovom Odlukom.
Članak 4.
Sredstva za ostvarivanje prava i pomoći propisanih Zakonom osiguravaju se u proračunu
Općine, a sredstva za ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom Odlukom iznad standarda
propisanog Zakonom osiguravaju se u proračunu Općine sukladno programu javnih potreba u
socijalnoj skrbi te proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
Članak 5.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje su neutralni i
odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 6.
Pojam korisnika socijalne skrbi ( u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom.
Članak 7.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim
državljanima koji imaju prebivalište na području Općine te strancima i osobama bez državljanstva s
prebivalištem na području Općine.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na
drugu osobu niti nasljeđivati.

III.

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
Članak 8.
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine u smislu ove Odluke su:
1. naknada za troškove stanovanja,
2. pravo na troškove ogrjeva,
3. pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola,
4. pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnim školama,
5. jednokratna naknada,
6. pomoć za nabavku školskih udžbenika i opreme za učenike,
7. pravo na studentsku stipendiju,
8. pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtićima te učenika u đačkim domovima,
9. poklon socijalno ugroženim obiteljima povodom božićnih i uskrsnih blagdana,
10. jednokratna novčana naknada u vidu bonova umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa i
Božića,
11. drugi oblici pomoći koje su od interesa za mještane Općine.

IV.
1.

UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I POMOĆI
Naknada za troškove stanovanja

Članak 9.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu,
električnu energiju, plin grijanje, vodu i odvodnju te druge troškove stanovanja u skladu s posebnim
propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu sukladno Zakonu.
Članak 10.
Postupak za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem zahtjeva
na propisanom obrascu Jedinstvenom upravnom odjelu, a Jedinstveni upravni odjel može pokrenuti
postupak i po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe potrebno
pokrenuti postupak.
Uz zahtjev za pokretanje postupka kao i tijekom korištenja naknade za troškove stanovanja,
podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Jedinstvenom upravnom odjelu odgovarajuće
isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Pravo se ostvaruje od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je podnijet zahtjev,
a Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da podnositelj zahtjeva započne s ostvarivanjem prava i za
mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je zahtjev podnesen do petnaestog dana u mjesecu.

Članak 11.
Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je svaki mjesec donositi uplatnice za
troškove stanovanja i dokaz o tome da je korisnik zajamčene minimalne naknade (poštanska
isplatnica pomoći ili potvrda banke o primitku zajamčene minimalne naknade na tekući račun).
Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava obveze iz prethodnog članka, neće mu biti
plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu.
Ako korisnik ne izvršava obvezu iz stavka 1. ovog članka neprekidno u trajanju dva mjeseca
Jedinstveni upravni odjel će uputiti pismeni poziv korisniku. Ukoliko se korisnik ne odazove
pozivu, utvrdit će se prestanak prava po službenoj dužnosti.
Članak 12.
Općina će u cijelosti izravno platiti račun/uplatnicu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja
je izvršila uslugu.
Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce, isplaćuje se
temeljem ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika i u nadležnoj poreznoj upravi, uz
predočeni dokaz o vlasništvu nekretnine (zemljišno knjižni izvadak najmodavca) na žiro račun
najmodavca.
2.

Pravo na troškove ogrjeva

Članak 13.
Pravo na naknadu za troškove ogrijeva ima Korisnik zajamčene minimalne naknade koji živi
na području Općine, a grije se na drva.
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se jednom godišnje
pravo na trošak ogrjeva u visini koju odlukom odredi Osječko-baranjska županija.
Rješenje o priznavanju prava na troškove ogrjeva donosi nadležni upravni odjel Osječkobaranjske županije, a radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka.
Jedinstveni upravni odjel podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne
naknade nadležnom upravnom odjelu Osječko-baranjske županije sukladno odredbama Zakona.
3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

Članak 14.
Općina će sufinancirati troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa prebivalištem
na području Općine koji nemaju nikakvih dugovanja prema Općini, prijevoznim sredstvima
redovitog putničkog linijskog prijevoza (autobus) na osnovi Odluke Općinskog načelnika.

4.

Pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnim školama

Članak 15.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane djece u osnovnim školama ostvaruju svi
učenici osnovnih škola na području Općine Semeljci sukladno Odluci Općinskog načelnika.

5.

Jednokratna naknada

Članak 16.
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju
izvanredne trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu
utjecati (elementarna nepogoda koja je prouzročila ljudske žrtve ili težu materijalnu štetu, pomoć u

troškovima liječenja teške bolesti, smrti člana obitelji i sl.) te radi toga nisu u mogućnosti
djelomično ili u cijelosti podmiriti neke osnovne životne potrebe.
Odlukom o uvjetima i načinu dodjele jednokratne financijske pomoći socijalno ugroženim
građanima s područja Općine Semeljci utvrđuje se pravo na dodjelu, odnosno uvjeti i visina
naknade.

6.

Pomoć za nabavku školskih udžbenika i opreme za učenike

Članak 17.
Općina će osigurati nabavku besplatnih udžbenika te bilježnica i pribora za sve učenike
osnovnih škola na svom području, u skladu s predviđenim sredstvima u Proračunu Općine te Odluci
načelnika.

7.

Pravo na studentsku stipendiju

Članak 18.
Pravo na studentsku stipendiju ostvaruju studenti pod uvjetima i na način propisan
Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Semeljci te Odluci vijeća o dodjeli stipendija za svaku
akademsku godinu.

8.

Pravo na sufinanciranje boravka djece u vrtićima te učenika u đačkim domovima

Članak 19.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjim vrtićima te učenika u
đačkim domovima te kriterije za ostvarenje istog prava određuje se Pravilnikom odnosno Odlukom
Općinskog vijeća.

9.

Poklon socijalno ugroženim obiteljima povodom božićnih i uskrsnih blagdana
Članak 20.
Pravo na poklon za božićne i uskrsne blagdane u naravi imaju obitelj slabijeg imovinskog

stanja.
Vrijednost poklona, za svaku godinu, utvrđuje načelnik posebnim aktom.
10.

Jednokratna novčana naknada u vidu bonova umirovljenicima povodom blagdana
Uskrsa i Božića
Članak 21.

Jednokratna novčana naknada umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine,
povodom blagdana Uskrsa i Božića, isplaćuje se pod uvjetima i u visini koju svake godine,
utvrđuje načelnik posebnim aktom.

11.

Drugi oblici pomoći koje su od interesa za Općinu Semeljci

Članak 22.
Općina može osigurati sredstva u proračunu za druge oblike pomoći koje su od interesa za
Općinu, a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, pod uvjetom da su planirane i
utvrđene Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine za tekuću godinu.

V.

NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA I POMOĆI

Članak 23.
Postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz ove Odluke, ako nije drugačije određeno pokreće
se na zahtjev stranke, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika.
Iznimno, Jedinstveni upravni odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kad
utvrdi ili sazna da je s obzirom na postojeće činjenično stanje radi zaštite stranke, potrebno
pokrenuti takav postupak.
Članak 24.
Zahtjev iz prethodnog članka podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom
obrascu uz koji se prilažu dokazi i isprave potrebne za ostvarivanje prava i pomoći.
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava i pomoći provođenjem očevida na adresi
stanovanja podnositelja zahtjeva odnosno korisnika ili na drugi odgovarajući način.
Članak 25.
Jedinstveni upravni odjel je dužan po zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći riješiti u roku
od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
O zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći Jedinstveni upravni odjel odlučuje rješenjem.
Članak 26.
O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno
drugostupanjsko tijelo, sukladno važećim propisima.
Članak 27.
Korisnik kojem je priznato pravo na ostvarivanje prava i pomoći, dužan je Jedinstvenom
upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje
ostvarivanje prava i pomoći ili opseg prava i pomoći u roku osam (8) dana od dana nastanka
promjene.
Članak 28.
Jedinstveni upravni odjel povremeno preispituje činjenice i okolnosti odlučujuće za
ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi novo
rješenje.
Članak 29.
Jedinstveni upravni odjel će na mjestu na kojem se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava
i pomoći, na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno
dokaza potrebnih za ostvarivanje prava i pomoći, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava i
pomoći utvrđenih ovom odlukom.
Članak 30.
Korisnik koji je ostvario pravo ili pomoć utvrđenih ovom Odlukom, dužan je vratiti
neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao
znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo ili
pomoć koje mu ne pripada,
- ostvario pravo ili pomoć zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja
utječe na gubitak ili opseg prava i pomoći za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je
morao znati.

VI.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pomoći za podmirenje
troškova stanovanja („Službeni glasnik“ Općine Semeljci broj 6/01, 5/11 i 2/12).
Članak 32.
Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama
ove Odluke.
Jedinstveni upravni odjel će pojedinačna prava Korisnika rješenjem uskladiti s ovom
Odlukom u primjerenom roku.
Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Semeljci.
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Miladinović, dipl.ing.

