REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinsko vijeće
KLASA: 551-01/16-01/09
URBROJ: 2188/02-03-16-1
Rokovci, 14. prosinca 2016. godine
Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,
99/15 i 52/16) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske
županije broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 29. sjednici održanoj 14.
prosinca 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području
Općine Andrijaševci

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici naknade-pomoći ( u daljnjem
tekstu: naknada-pomoći) u sustavu socijalne skrbi u Općini Andrijaševci, uvjeti i način njihova
ostvarivanja, nadležnost i postupak.
Članak 2.
Naknada-pomoći iz članka 1. Ove Odluke ne mogu se ostvariti na teret Općine Andrijaševci
ako je zakonom ili drugim propisima određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te
drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članka 3.
Sredstva za ostvarivanje naknade-pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u
daljnjem tekstu: Zakon), ostvaruju se u proračunu Općine Andrijaševci, a osiguravaju se sukladno
proračunskim mogućnostima Općine Andrijaševci za tekuću godinu.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.
Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je:
hrvatski državljanin sa prebivalištem na području Općine Andrijaševci odnosno stranac i osoba bez
državljanstva sa stalnim boravkom na području općine Andrijaševci i to:
1. osoba koja ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja temeljem odredbi
Zakona i koja ima važeće rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na
zajamčenu minimalnu naknadu.
2. ostale osobe koje ostvaruju pravo na naknadu – pomoći utvrđenih ovom Odlukom, a sukladno
Zakonu.
3. osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama.
Članak 5.
Naknade - pomoći po ovoj Odluci su:
1. naknada za troškove stanovanja
2. pomoć obiteljima i kućanstvima za ostale potrebe-jednokratna naknada
3. pomoć osobama s posebnim potrebama i invalidnim osobama
4. pravo na pomoć za trošak javnog prijevoza
5. pomoć za besplatni obrok učenika osnovne škole
6. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete
7. pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima
8. pravo na dodjelu darova školskoj djeci
9. pravo na naknadu za redovito studiranje
Naknade-pomoći iz stavka 1. ove Odluke ostvarivat će se sukladno zakonskim odredbama i
proračunskim mogućnostima Općine Andrijaševci za tekuću godinu.
1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 6.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade koja je propisana Zakonom o socijalnoj skrbi uz uvjet da korisnik zajamčene minimalne
naknade podnese Jedinstvenom upravnom odjelu zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za
troškove stanovanja i priloži potrebnu dokumentaciju.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini utvrđenoj sukladno posebnoj
odluci načelnika o visini mjesečne naknade za troškove stanovanja, a najviše do polovice
mjesečnog iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene
prema Rješenju Centra za socijalnu skrb.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da
se u cijelosti ili djelomično plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila
uslugu, obavila rad ili isporučila robu vezanu uz troškove stanovanja korisnika.

2. Pomoć obiteljima i kućanstvima za ostale potrebe-jednokratna naknada
Članak 7.
Pomoć obiteljima i kućanstvima-jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje
zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti životne potrebe nastale zbog
rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana kućanstva, elementarne nepogode i slično.
Jednokratna naknada iz stavka 1. ovog članka može se priznati korisniku zbog nabave
osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava
nužnih predmeta u kućanstvu, odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Odluku o visini jednokratne naknade korisniku iz stavka 1. ovog članka donosi općinski
načelnik.
Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini određen je
Zakonom.
3. Pomoć osobama s posebnim potrebama i invalidnim osobama
Članak 8.
Pomoć osobama s posebnim potrebama i invalidnim osobama priznaje se osobama koje
ostvaruju navedeno pravo na pomoć odnosno osobama s teškim invaliditetom i drugim teškim
trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njihovih životnih potreba za
uključivanje u svakodnevni život zajednice.
Pravo na pomoć osobama s posebnim potrebama može se ostvariti u novcu.
Pravo na pomoć invalidnim osobama može se ostvariti kao pomoć za prilagodbu stambenog
prostora invalidne osobe u novcu i u naravi.
Pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem pisanog zahtjeva općinskom
načelniku uz dostavu odgovarajućeg dokaza kojim navedeni korisnik dokazuje postojanje
invalidnosti, tjelesnog oštećenja i slično, a u slučaju dodjele pomoći za prilagodbu stambenog
prostora invalidnim osobama, uz dokaz o postojanju invalidnosti, tjelesnog oštećenja i slično,
potrebno je dostaviti odgovarajući dokaz (fotografija postojećeg stambenog prostora), kao i obaviti
očevid predmetnog stambenog prostora iz kojeg je vidljivo da stambeni prostor korisnika nije
prilagođen životnim potrebama osoba s invalidnošću, tjelesnim oštećenjem i slično.
Pomoć iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se temeljem odluke općinskog načelnika o
dodjeli pomoći, a sukladno pisanom zahtjevu korisnika.
4. Pravo na pomoć za trošak javnog prijevoza
Članak 9.
Pravo na pomoć za trošak javnog prijevoza ostvaruju učenici srednjih škola koji koriste bilo
koji oblik subvencioniranja troškova javnog prijevoza ukoliko nemaju osiguran prijevoz po nekoj
drugoj osnovi.
Visina pomoći za svaku kalendarsku godinu odredit će se posebnom odlukom načelnika.
5. Pomoć na besplatni obrok učenika osnovne škole
Članak 10.

Pomoć na besplatni obrok ostvaruju učenici osnovne škole koja se nalazi na području
Općine Andrijaševci (u daljnjem tekstu: osnovna škola) čiji roditelji ili skrbnici ispunjavaju jedan
od uvjeta iz članka 4. ove Odluke kao i učenici koji žive u težim socijalnim i zdravstvenim
prilikama u obitelji čiji roditelji ili skrbnici nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.
Temeljem popisa učenika koji ostvaruju pravo iz stavka 1. ovog članka, a koji Općini
dostavlja osnovna škola, Općina Andrijaševci će uplaćivati mjesečno sredstva na račun osnovne
škole za besplatni obrok učenika.
6. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete
Članak 11.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja
djeteta sukladno odredbama posebne odluke Općinskog vijeća.
7. Pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima
Članak 12.
Pravo na subvencioniranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima izvan područja Općine
Andrijaševci ostvaruju roditelji s područja općine Andrijaševci uz uvjet da dijete te jedan od
roditelja imaju prebivalište na području općine Andrijaševci te podnesu zahtjev za ostvarivanje
prava na subvencioniranje.
Ostale odredbe za ostvarivanje prava na pomoć iz stavka 1. ovog članka utvrđena su
posebnom Odlukom Općinskog vijeća.
8. Pravo na dodjelu darova školskoj djeci
Članak 13.
Pravo na dodjelu darova školskoj djeci imaju djeca koja pohađaju osnovnu školu na
području općine Andrijaševci (od 1. do 4. razreda) i djeca koja pohađaju Dječju igraonicu „MAKI“,
a temeljem posebne odluke Općinskog načelnika.
9. Pravo na naknadu za redovito studiranje
Članak 14.
Pravo na naknadu za redovito studiranje imaju studenti s prebivalištem na području Općine
Andrijaševci te da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij,
Akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.
Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka regulirana su posebnim aktima Općinskog
načelnika vezanim uz ostvarivanje prava na dodjelu stipendija.
III. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 15.
Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na
zahtjev korisnika. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom,
korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze koji su propisani Zakonom i
propisima Centra za socijalnu skrb Vinkovci kao i ostalim posebnim odlukama Općinskog vijeća i
Općinskog načelnika, a koji su potrebni radi utvrđivanja postojanja uvjeta za ostvarivanje prava
utvrđenih ovom Odlukom.
Članak 16.
Postupak ostvarivanja prava iz ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel sukladno
posebnim aktima koji se odnose na ostvarivanje pojedinih oblika prava.
Rješenje odnosno odluku kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom
donosi Jedinstveni upravni odjel odnosno Općinski načelnik sukladno posebnim aktima koji se
odnose na ostvarivanje pojedinih oblika prava.
Članak 17.
Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini
Andrijaševci svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o
ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
Prema potrebi Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika socijalne skrbi za
vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o
kojima ovisi ostvarivanje prava iz Ove Odluke.
U slučaju da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prav socijalne skrbi, Jedinstveni upravni odjel će donijeti
novo rješenje kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, rok i način
povrata protupravno stečene koristi.

Članak 18.
Protiv rješenja kojim se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom
odlučuje nadležno upravno tijelo Vukovarsko-srijemske županije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/15 i 5/16)

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Kobašević, bacc.oec.

