
          
         REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA PODGORAČ 
             OPĆINSKO VIJEĆE               
 

  Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 73/97., 

27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 35. Statuta Općine Podgorač ("Službeni 

glasnik Općine Podgorač", broj 4/09.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 03. sjednici od          

14. rujna 2009. godine, d o n i j e l o   j e 

 

 

 

O  D  L  U  K  U 
 

o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno 
ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 

 
 

Članak 1. 
 

  Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način dodjele jednokratnih financijskih pomoći 

socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač (u daljnjem tekstu: 

pomoć). 

 

 

Članak 2. 
 

  Pomoć iz članka 1. ove Odluke može ostvariti samac ili obitelj. 

 

 

Članak 3. 
 

  Uvjeti za ostvarivanje pomoći samca ili obitelji su slijedeći i primjenjuju se 

kumulativno: 

 

– prebivalište ili stalni boravak na području Općine Podgorač najmanje posljednjih šest 

mjeseci prije podnošenja zahtjeva (uključujući sve članove obitelji), 

– mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva: 

 

a) za samca u visini do tri osnovice na temelju koje se utvrđuje stalna pomoć prema    

       Zakonu o socijalnoj skrbi, 

b) za obitelj u visini do dvije osnovice iz prethodnog podstavka po članu obitelji, 

 

– iznimno teške trenutačne životne okolnosti: prvenstveno nesretan slučaj u obitelji, 

  velika šteta u kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo 

 liječenje teške bolesti i slično. 
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Članak 4. 

 

  Samac može ostvariti pomoć u najvišem iznosu do 500,00 kuna. 

  Obitelj može ostvariti pomoć u najvišem iznosu do 1.000,00 kuna. 

  Samac ili obitelj može ostvariti pomoć najviše jedanput godišnje, bez obzira po kojoj 

osnovi. 

 

 
Članak 5. 

 
  Pomoć se ostvaruje temeljem zahtjeva korisnika i pripadajuće dokumentacije kojom 

se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje pomoći sukladno odredbama ove Odluke. 

  Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine: 

 

– dokaz o prebivalištu podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje 

  nadležnog tijela), 

– dokazi o broju članova obitelji podnositelja zahtjeva i njihovom prebivalištu 

  (preslike osobnih iskaznica, rodnih listova ili domovnica svih članova obitelji), 

– dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i članova obitelji (dokaz o plaći, mirovini, 

  stalnoj novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, drugim primanjima), 

– dokaz o nezaposlenosti, ako je podnositelj zahtjeva ili član obitelji nezaposlena 

  osoba, 

– ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička 

  dokumentacija, smrtni list, zapisnik nadležnog tijela o događaju i dr.). 

 

 

Članak 6. 
 

  Zahtjev za ostvarivanje pomoći sa pripadajućom dokumentacijom podnosi se 

nadležnom upravnom tijelu Općine Podgorač. 

  Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje pomoći propisanih ovom Odlukom utvrđuje 

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih pomoći (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

 

Članak 7. 
 

  Povjerenstvo imenuje Općinski načelnik Općine Podgorač na rok od 4 (četiri) 

godine. 

  Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 člana, a čine ga u pravilu 

socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb, predstavnik nadležnog upravnog tijela Općine 

Podgorač te članovi Općinskog vijeća Općine Podgorač. 

 

 

Članak 8. 
 

  Na temelju prijedloga Povjerenstva iz članka 6. stavak 2. ove Odluke, Općinski 

načelnik Općine Podgorač donosi Odluku o zahtjevu. 

  Nadležno upravno tijelo Općine Podgorač dužno je o Odluci Općinskog načelnika 

Općine Podgorač izvijestiti podnositelja zahtjeva i nadležni centar za socijalnu skrb. 
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Članak 9. 
 

  Zahtjevi se mogu podnositi do iskorištenja sredstava koja su za jednokratne pomoći 

socijalno ugroženim građanima osigurana u Proračunu Općine Podgorač za pojedinu proračunsku 

godinu.              

 

 

Članak 10. 
 

  Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se 

na muške i ženske osobe. 

 

 

Članak  11. 
 

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 

Općine Podgorač". 

 
 
Klasa : 550-01/09-01/10 

Urbroj : 2149/04-02/09-02 

Podgorač, 14. rujna 2009.    

 

 

 

    

 

                                                                                            PREDSJEDNIK 
              OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                                                 Nenad Kapetan       

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Dostavlja se:                    
1. Ured državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji, 

    Služba za opću upravu, Osijek, 

2. Redakcija "Službenog glasnika Općine Podgorač", 

3. Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu, 

4. Arhiva. 


