
   
                  

 

 

      

        

 
 

 

 

      

R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 550-03/22-01/00 

URBROJ: 2178-28-01-22-1 

Gornja Vrba, 00. 09. 2022. godine 

 

Na temelju članka 17., stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne 

novine“ broj 18/22. i 46/22) i članka 30. Statuta Općine Gornja Vrba (“Službene novine 

Općine Gornja Vrba” br. 1/21.), Općinsko vijeće Općine Gornja Vrba, na 8. sjednici održanoj 

dana 00.09.2022. godine, donijelo je: 

 

Prijedlog ODLUKE 

o socijalnoj skrbi na području Općine Gornja Vrba 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Odlukom o socijalnoj srbi na području Općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: 

Odluka) utvrđuju se uvjeti, opseg i postupak za ostvarivanje određenih oblika naknada koje su 

od bitnog utjecaja na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih građana 

na području Općine Gornja Vrba. 

 

Članak 2. 

Sredstva za ostvarivanje naknada propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem 

tekstu: Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine Gornja Gornja Vrba, a sredstva za druge 

naknade utvrđene ovom Odlukom iznad standarda propisane Zakonom osiguravaju se u 

Proračunu Općine Gornja Vrba sukladno proračunskim mogućnostima Općine Gornja Vrba (u 

daljnjem tekstu: Općina) za tekuću godinu. 

 

Članak 3. 

Prava propisana ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine, ako je zakonom 

ili drugim propisom donesenim na temelju zakona određeno da se ta prava ostvaruju na teret 

Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 4. 

Poslovi u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Vrba (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni 

odjel). 

Članak 5. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 6. 



Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom i 

ovom Odlukom. 

Članak 7. 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, 

osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u 

organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata 

usluga smještaja u kriznim situacijama. 

Ostala prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ostvaruju državljani Republike 

Hrvatske s prebivalištem na području Općine, ako ovom Odlukom u određenom slučaju nije 

drugačije određeno. 

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 8. 

Temeljem Zakona, ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi: 

1. Naknada za troškove stanovanja 

Temeljem Proračuna za tekuću godinu, odnosno sukladno proračunskim  

mogućnostima Općine, mogu se utvrditi i ostala prava, kako slijedi: 

 jednokratna novčana pomoć  

 jednokratna pomoć osobama koje su ostale bez zaposlenja 

 

A). PRAVA TEMELJEM ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak 9. 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, 

u skladu sa zakonom. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može ostvariti samac ili kućanstvo pod 

uvjetima propisanim Zakonom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj 

osnovi. Naknada za troškove stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, 

električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s 

posebnim propisima. 

Članak 10. 

Naknadu za troškove stanovanja Općina će priznati mjesečno u visini od najmanje 

30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene 

Zakonom. 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se u utvrđenim stvarnim troškovima 

stanovanja ukoliko su oni manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade. 

Naknada za troškove stanovanja plaća se na način da Općina, djelomično ili u cijelosti, 

plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj osobi koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma 

uplati na žiro-račun najmodavca, na temelju ugovora o najmu ovjerenog od strane javnog 

bilježnika i nadležne porezne uprave. 

Iznimno, naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva 

korisnika koji se griju na drva isplaćuje se izravno na račun korisnika ili gotovinskom 

uplatom. 

Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je svaki mjesec do petnaestog u 

mjesecu donositi račune za troškove stanovanja. 

Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne izvršava obveze iz prethodnog stavka, neće 

mu biti plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu. 



Članak 11. 

Zamolba za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja podnosi se 

Jedinstvenom upravnom odjelu. Uz zamolbu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove 

stanovanja potrebno je priložiti presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u 

daljnjem tekstu: Zavod) o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu, presliku 

osobne iskaznice, izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka i odgovarajući 

dokaz o postojanju obveze plaćanja troškova stanovanja. 

 

Članak 12. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, 

odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno dok postoje 

uvjeti iz Zakona. 

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku 

promjenu koja utječe na ostvarivanje naknade, a najkasnije u roku od osam dana od nastanka 

promjene. 

Članak 13. 

Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje 

su bile odlučujuće za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja te ako su se 

promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava ili visina naknade za troškove 

stanovanja, donijeti novo rješenje. 

Jedinstveni upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za 

troškove stanovanja, kada utvrdi da je rješenjem Zavoda korisniku prestalo pravo na 

zajamčenu minimalnu naknadu, s danom utvrđivanja nastanka promijenjenih okolnosti 

odnosno s danom kada je korisniku prestalo pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

Jedinstveni upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za 

troškove stanovanja i kada korisnik naknade to zatraži, te kada se utvrdi da korisnik više ne 

živi na području Općine. 

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti, donosi se rješenje o 

ukidanju rješenja kojim je pravo priznato i utvrđuje se prestanak prava. 

 

B) OSTALA PRAVA 

 

IV. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 

 

Člana14. 

Jednokratnu novčanu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti 

samac ili kućanstvo koje zadesi izvanredan nesretan slučaj,  požara, poplave, elementarne 

nepogode, skupog liječenja teške bolesti i kupnje ortopedskog pomagala i sličnih događaja. 

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili 

kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Gornja Vrba posljednjih 

šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva 

 da im je financijska pomoć potrebna zbog povećanih izdataka koji su nastali zbog 

okolnosti i događaja iz stavka 1. ovog članka 

Jednokratna pomoć iz stavka 1. ovog članka može se odobriti korisniku u pravilu do 1.000,00 

kn., tijekom jedne proračunske godine, odnosno može biti i veća ovisno o odluci općinskog 

načelnika, i razlogu zbog kojeg se traži pomoć. 

Članak 15. 

Jednokratna pomoć iz članka 4. ove Odluke mogu se isplatiti kao novčana naknada na račun 

podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge. 



 

Članak 16 

Postupak za ostvarivanje prava po ovoj odluci pokreće se na zahtjev stranke. Uz zahtjev iz 

stavka 1. ovog članka prilaže se slijedeća dokumentacija: 

 

1. Preslik osobne iskaznice  

2. Isječak mirovine / potvrda o visini plaće / rješenje CZZS / dokaz o nezaposlenosti HZZ/ 

potvrda porezne uprave o prihodima za sve članove kućanstva 

3. Preslik žiro-računa ili tekućeg računa korisnika na koji će se izvršiti isplata pomoći 

 

           Članak 17. 

O pravu na novčanu pomoć odlučuje se temeljem pisanog zahtjeva a o zahtjevu odlučuje 

rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Vrba u roku od 15 dana od primitka 

zahtjeva. 

 Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Općinskom načelniku 

Općine Gornja Vrba u roku od 15 dana od primitka rješenja. 

 

V.  JEDNOKRATNA POMOĆ OSOBAMA KOJE SU OSTALE BEZ ZAPOSLENJA 

 

     Članak 18. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti osobe koje su uslijed gospodarskih 

prilika ostale bez zaposlenja (poslovno uvjetovani otkaz, odnosno bez vlastite krivnje) a koje 

zadovoljavaju slijedeće kriterije: 

- da su prije otkaza o radu imale ugovor o radu na neodređeno vrijeme; 

- da su imale prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Gornja Vrba 

posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva; 

Jednokratna pomoć iz ovog članka odobrava se korisniku u iznosu od 2.000,00 kn., tijekom 

jedne proračunske godine. 

                                                      Članak 19. 

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz prethodnog članka,  pokreće 

se pisanim zahtjevom Općini Gornja Vrba. 

 

VI. PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ISPLATU NOVČANIH NAKNADA 

 

                                                         Članak 20 

Novčane naknade utvrđene ovom odlukom isplaćuju se na teret proračuna Općine Gornja 

Vrba, te se financijska sredstva za njihovu isplatu planiraju u proračunu u sklopu Programa 

socijalne skrbi za svaku fiskalnu godinu. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                         Članak 21. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravima iz socijalne skrbi 

na području Općine Gornja Vrba («Službene novine Općine Gornja Vrba» broj 01/21) 

 

                                                          Članak 22.       

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Gornja Vrba                                                                       

                                                                Predsjednik općinskog vijeća: 

            Dunja Odobašić, mag.iu 


