REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODGORAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 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", broj
157/13.) i članka 36. Statuta Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj
1/13.), Općinsko vijeće Općine Podgorač na 07. sjednici od 30. lipnja 2014. godine,
donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina
Podgorač, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, te nadležnost i
postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na
teret Općine Podgorač ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret
Republike Hrvatske, Osječko – baranjske županije te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu
Općine Podgorač.
Visina i raspored sredstava za svaku proračunsku godinu utvrđuje se
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Podgorač, koji donosi Općinsko vijeće
Općine Podgorač.
Članak 4.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom obavlja
Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu Općine Podgorač (u daljnjem tekstu:
nadležno upravno tijelo).
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II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Osoba koja ne može osigurati uzdržavanje svojim radom, pravima koja
proizlaze iz rada ili osiguranja, primitkom od imovine, iz drugih izvora, od osoba koje su je
dužne uzdržavati na temelju propisa kojima se uređuju obiteljski odnosi ili na neki drugi
način, ima prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj
skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.
Korisnici socijalne skrbi su:
1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od
imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
2. dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna
osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva
trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna
osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan
mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je
odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na
teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja
je odgovorna skrbiti o njemu,
3. trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i
odgovarajućih uvjeta za život,
4. obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti
potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
5. odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim
životnim potrebama,
6. odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
7. osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim
životnim potrebama,
8. osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
9. beskućnik,
10. druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 6.
Korisnici prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom su hrvatski
državljani koji imaju prebivalište na području Općine Podgorač.
Iznimno, pravo na naknadu za troškove stanovanja osigurava se i strancima i
osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Podgorač.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na
drugu osobu niti nasljeđivati.
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III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Prava i pomoći po ovoj Odluci su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pravo na naknadu za troškove stanovanja,
pravo na troškove ogrjeva,
pravo na pomoć za novorođeno dijete,
pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola,
pravo na stipendiju,
pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim
školama,
7. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću,
8. pravo na jednokratnu pomoć,
9. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.
Pravo na naknadu i troškove iz stavka 1. točke 1.-2. ovog članka utvrđeno je

Zakonom.
Pravo na pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 3.-9. ovog članka ostvarivati
će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine Podgorač za tekuću godinu.

IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA
1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja
Članak 8.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene
minimalne naknade.
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne
energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim
propisima.
Članak 9.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa
zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30.
stavak 1. Zakona.
Općina Podgorač može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa
sredstava iz članka 30. stavak 1. Zakona kada se po mišljenju nadležnog Centra za socijalnu
skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili
na način da Općina Podgorač djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj
ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu iz članka 8. stavak 2. ove Odluke.
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2. Pravo na troškove ogrjeva
Članak 10.
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na
drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³
drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Osječko
– baranjska županija.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka Osječko – baranjska županija donosi
najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.
Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka,
nadležno upravno tijelo Općine Podgorač podnosi zahtjev s podacima o korisnicima
zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva Osječko – baranjskoj županiji najkasnije
do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.
3. Pravo na pomoć za novorođeno dijete
Članak 11.
Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju roditelji (skrbnici)
novorođenog djeteta pod uvjetima i na način propisan Odlukom o ostvarivanju prava na
novčanu pomoć za novorođeno dijete, koju donosi Općinsko vijeće Općine Podgorač.
4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Članak 12.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika srednjih škola
ostvaruju učenici srednjih škola pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom
Općinskog načelnika Općine Podgorač koja se donosi za svaku školsku godinu.
5. Pravo na stipendiju
Članak 13.
Pravo na stipendiju ostvaruju studenti pod uvjetima i na način propisan Odlukom
o dodjeli stipendije Općine Podgorač studentima, koju donosi Općinsko vijeće Općine
Podgorač.
6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola
Članak 14.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola
ostvaruju učenici osnovnih škola pod uvjetima i na način propisan posebnom Odlukom
Općinskog načelnika Općine Podgorač koja se donosi za svaku školsku godinu.
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7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću
Članak 15.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću ostvaruju
roditelji (skrbnici, udomitelji) djeteta pod uvjetima i na način propisan Odlukom o
utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni Programa
Dječjeg vrtića Podgorač koji je u sastavu Dječjeg vrtića "Zvončić" Našice, koju donosi
Općinsko vijeće Općine Podgorač.
8. Pravo na jednokratnu pomoć
Članak 16.
Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju socijalno ugroženi građani pod uvjetima
i na način propisan Odlukom o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno
ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač, koju donosi Općinsko vijeće
Općine Podgorač.
9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Članak 17.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema
i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika, nasljednika niti osobu
koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju putem nadležnog područnog Centra za
socijalnu skrb ili iz drugih izvora.
U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, Odluku o podmirenju pogrebnih
troškova donosi Općinski načelnik Općine Podgorač.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 18.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom,
ako nije drukčije određeno pokreće se na zahtjev zainteresirane strane.
Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno,
podnosi se nadležnom upravnom tijelu.
Članak 19.
Uz zahtjev podnositelj je dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti
odgovarajuće dokaze i isprave.
U tijeku rješavanja zahtjeva nadležno upravno tijelo može očevidom ili na
drugi način ispitati činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.
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Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je nadležnom upravnom tijelu
prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje
ostvarivanje stečenog prava najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene.
Članak 20.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke nadležno upravno
tijelo surađuje s područnim Centrom za socijalnu skrb i s drugim pravnim osobama.
Kad se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvariti isplatama dječjim
vrtićima, osnovnim školama, Našičkom vodovodu d.o.o. Našice, Našičkom parku d.o.o.
Našice, HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun korisnika prava, takav će se način
isplate urediti rješenjem iz članka 21. ove Odluke.
Članak 21.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drukčije propisano,
odlučuje nadležno upravno tijelo rješenjem.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu Osječko – baranjske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.
Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovog članka započinje teći
od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 22.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi
na području Općine Podgorač ("Službeni glasnik Općine Podgorač", broj 1/12. i 3/12.).
Članak 23.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Podgorač".

Klasa: 550-01/14-01/04
Urbroj: 2149/04-02/14-02
Podgorač, 30. lipnja 2014.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Moguš, v. r.

