KLASA:551-01/14-01/1
URBROJ:2188/07-14-02/03
Nuštar, 18.06.2014. g.
Temeljem čl. 31. Statuta Općine Nuštar ( Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 12/09 i
4/13) i članka 117. Stavka Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13 ) Općinsko vijeće Općine Nuštar, na
svojoj 12. sjednici održanoj dana 18.06.2014., d o n o s i

ODLUKA
o pravima iz socijalne skrbi na području
Općine Nuštar

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine Nuštar (u daljnjem tekstu:
Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak te korisnici.
Članak 2.
Pomoći iz članka 1. ove odluke ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom ili drugim
propisom određeno 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, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom odlukom osiguravanju
se sukladno proračunskim sredstvima Općine za tekuću godinu.

I.

KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.

Korisnici socijalne skrbi i druge vrste pomoći su hrvatski državljani, odnosno osobe koje imaju
prebivalište na području Općine Nuštar i državljani zemalja članica EU koji imaju stalno prebivalište na
području Općine kao i stranac ili osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Općini, odnosno
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podnositelji zahtjeva za koje je nesporno utvrđeno da žive na području Općine Nuštar, pod uvjetima i
na način propisan ovom Odlukom.
U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa svi članovi
obitelji moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Općine.

II. PRAVA i OBLICI POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA
Članak 5.
1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA
2. OSTALI OBLICI SOCIJALNIH POMOĆI
-

Jednokratne pomoći
Pomoć za novorođenu djecu
Pomoć za pogrebne troškove
Pomoć u sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
Pravo na troškove ogrijeva

1. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Članak 6.
( 1 ) Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje Općina Nuštar korisniku zajamčene minimalne
naknade koji ima prebivalište na području Općine Nuštar.
( 2 ) Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su troškovi najamnine, komunalne
naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s
posebnim propisima.
Članak 7.
( 1 ) Naknada za troškove stanovanja Općina Nuštar odobrava mjesečno, do iznosa polovice iznosa
zajamčene minimalne naknade priznate korisniku, na sljedeći način:
- Pomoć za podmirenje troškova električne energije u mjesečnom iznosu od 50 kn za samca
odnosno nositelja te 10 kn za svakog daljnjeg člana obitelji
- Pomoć za podmirenje troškova opskrbe vodom u mjesečnom iznosu od 20 kn za samca
odnosno nositelje te 10 kn za svakog daljnjeg člana obitelji
- Pomoć za podmirenje troškova opskrbe plinom u mjesečnom iznosu od 30 kn za samca
odnosno nositelje te 10 kn za svakog daljnjeg člana obitelji
- Ostali troškovi stanovanja kao što su slivne vode, dimnjačarske usluge, odvoz otpada i sl. u
mjesečnom iznosu od 20 kn za samca odnosno nositelja te 10 kn za svakog daljnjeg člana obitelji
( 2 ) Općina Nuštar može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa zajamčene minimalne
naknade kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od
roditelja.
( 3 ) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja uplaćuje se kvartalno izravno na račun korisnika.
Iznimno, naknada za troškove stanovanja može se odobriti 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
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vezanu uz troškove stanovanja korisnika.

2. OSTALI OBLICI SOCIJALNE POMOĆI
Članak 8.
JEDNOKRATNE POMOĆI
( 1 ) Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinski načelnik, a može se odobriti samcu ili obitelji koji
zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda i sl.) nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
(2) Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Općinskom načelniku u pisanom obliku zajedno
sa dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna novčana pomoć traži.
(3) Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se
novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena
ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.
(4) Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše jedan puta godišnje i
to u najvišem pojedinačnom iznosu od 2.000,00 kn osim u izuzetno izvanrednim okolnostima kada
iznos može biti i veći od 2.000,00kn.
Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. Ovog članka odrediti će
Općinski načelnik.
POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU
(1) Ova pomoć može se odobriti obitelji po njihovom zahtjevu u iznosu od 1.000,00 kn za svako
novorođeno dijete uz uvjet da imaju prebivalište na području Općine i da je zahtjev podnesen do jedne
godine starosti djeteta.
Postupak ostvarivanja prava iz ovog oblika provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar .
- POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA
(1) Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je u trenutku smrti
imala prebivalište na području Općine a koju nema tko sahraniti ili je osoba nepoznata.
(2) Pomoć iz stavka 1. Ovog članka podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa
temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.
(3) Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se izuzetno odobriti i za podmirenje troškova
pogreba osobe čiji su članovi obitelji ili obveznici uzdržavanja ispunili uvjete za ostvarivanje prava na
ovu vrstu pomoći odnosno koji nisu u mogućnosti osobnim radom osigurati sredstva za
zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
(4) Općinski načelnik odlučuje o pravu na ovakav oblik pomoći.
- POMOĆ U SUFINANCIRANU TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
(1) Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruje se sukladno uvjetima definiranim
sporazumom između Općine Nuštar, Vukovarsko-srijemske županije i poduzeća registriranih za prijevoz
putnika.
- POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA
(1) Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrijeva
na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u
visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.
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(2) Odluku iz stavka 1. Ovog članka nadležna jedinica područne samouprave donosi najkasnije do
30.09. za tekuću godinu.
(3) Radi osiguranja sredstava za troškove ogrijeva iz stavka 1. Ovog članka Jedinstveni upravni odjel
podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnom
upravnom odjelu Vukovarsko-srijemske županije najkasnije do rujna tekuće godine za slijedeću godinu.
(4) Općina Nuštar ovisno o sredstvima kojima raspolaže u proračunu može naknadno odobriti nabavku
3m³ drva socijalno ugroženim obiteljima na području Općine Nuštar. Odluku o tome donosi općinski
načelnik.

III. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 9.
(1) Postupak za ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrđenih ovom odlukom pokreće se na zahtjev
stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.
(2) Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih
zavisi ostvarivanje pojedinog prava, odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je pravo već
ostvareno.
(3) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi traženi prilozi podnositelj zahtjeva
dužan je na zahtjev Odjela dopuniti zahtjev ili dostaviti tražene priloge u roku 15 dana od dana dostave
poziva za dopunu.
(4) Smatrati će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako
dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni odjelu u roku iz prethodnog stavka ovog
članka.
Članak 10.
O zahtjevu za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja u prvom stupnju rješava
Jedinstveni upravni odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
(2) O žalbi protiv Rješenja odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Vukovarsko-srijemske županije.
Članak 11.
(1) Korisnik prava iz socijalne skrbi dužan je odmah a najkasnije u roku 8 dana prijaviti Jedinstvenom
upravnom odjelu svaku promjenu činjenica koja bi utjecala na ostvarivanje prava. U slučaju da se
temeljem podataka i stavka 1. Odnosno drugih podataka kojima raspolaže općina utvrdi da su se
promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava korisniku će se ukinuti pravo koje
je ostvario.
Članak 12.
(1) Realizaciju prava i oblika pomoći obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 13.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi KLASA: 550-01/13-02/01;
URBROJ: 2188/07-13-01/03 od 29.10.2013.g.
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Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku
Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivica Gilja
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