
 

 
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16 16/17 I 130/17 ) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
br. 10/09, 7/13 I 4/18)  Općinsko vijeće  općine Oriovac  na 16. sjednici održanoj  ________2019.godine,  

donijelo je 

 
O D L U K U 

 

o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi  

na području općine Oriovac 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi koje osigurava Općina Oriovac(u 
daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), prava i pomoći 

iznad standarda propisanih Zakonom, korisnici socijalne skrbi, uvjeti i način te postupak za ostvarivanje 

tih prava i pomoći. 

Članak 2. 

 
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđene ovom odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine 
ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te 

drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim iznimno u slučaju ostvarivanja jednokratne pomoći propisane ovom 

odlukom. 

Članak  3. 

 
Sredstva za ostvarivanje prava i pomoći propisanih Zakonom planiraju se u proračunu Općine, a sredstva 
za ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom odlukom iznad standarda propisanog Zakonom planiraju se 

u proračunu Općine sukladno programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu i proračunskim 

mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

 

Članak 4. 

 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje su neutralni  i odnose se na jednak 
način na muški i ženski rod. 

 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 
Članak 5. 

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

 

Članak 6. 

 

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđenih ovom odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima 

koji imaju prebivalište na području Općine te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom 
na području općine Oriovac, te azilantima I strancima pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na 

području općine Oriovac kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom. 

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti 

nasljeđivati. 

 

 

 

 

 



 

III. PRAVA I POMOĆI  U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 

 
Članak 7. 

 

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi Općine u smislu ove odluke su: 

1. naknada za troškove stanovanja 

2. financiranje asistenta u nastavi 

3. subvenciranje prijevoza učenika srednjih škola  

4. pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama 

5. jednokratna pomoć 

6. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

7. pomoć u kući starim i nemoćnim osobama 

8. novčana pomoć studentima iz socijalno ugroženih obitelji 

9. pomoć pri kupnji ili izgradnji prve nekretnine 

10. novčana pomoć  za opremu novorođenog djeteta 

11. sufinanciranje školskih ustanova 

12. sufinanciranje dječje igraonice “Bubamara” 

13. sufinanciranje boravka djece u vrtiću “Sunčica” Oriovac 
14. financiranje škole plivanja 

15. pravo na troškove ogrijeva korisnicima koji se griju na drva 
 

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi iz stavka 1. točke 1. - 16. ovog članka utvrđuju se sukladno Zakonu 

i isplaćuju se iz proračuna Općine. 
Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi iz stavka 1. točke 5. - 17. ovog članka planirat će se u godišnjem 

programu javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu sukladno proračunskim mogućnostima Općine za 

tekuću godinu. 
 

 

IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA I POMOĆI U SUSTAVU 

SOCIJALNE SKRBI 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

 
Članak 8. 

 
Troškovi stanovanja u smislu ove odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, odvoz kućnog 

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

propisima. 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se obiteljima ili smacima koji su korisnici zajamčene 

minimalne naknade, kao I onima koji su trenutno u teškoj materijalnoj situaciji. 

 
Članak 9. 

 

Postupak za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem zahtjeva na propisanom 
obrascu u Općini. Općina  može pokrenuti postupak  i po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi 

zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak. 

Podnositelj zahtjeva, dužan je, uz zahtjev, Općini dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (rješenje 
o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, dokaz  o najmu ili korištenju odnosno vlasništvu 

stambenog prostora, odnosno po potrebi i druge dokaze). 

U rješavanju zahtjeva za ovu vrstu pomoći općina surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Financiranje asistenta u nastavi 

 
Članak 10. 

 

Općina Oriovac sufinacirati će troškova asistenta u nastavi za rad s učenicima s posebnim potrebama u 

iznosu koji će biti utvrđen Programom za svaku godinu. 

 

 

3. Subvenciranje prijeoza učenika srednjih škola 

 
Članak 11. 

 

Općina Oriovac subvencionirati će prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 25% od iznosa mjesčne 

karte za razdoblje siječanj – lipanj, te za razdoblje rujan – prosinac. Subvencioniranje prijevoza odnosi se 
na učenike koji putuju vlakom I autobusom, te imaju prebivalište na području općine Oriovac. 

Općina izvršava mjesečno plaćanje troškova prijevoza na temelju urednog ispostavljenog računa pružitelja 

usluge za prethodni mjesec. 
 

 

4. Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama 

 

Članak 12. 

 
Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama priznaje se učeniku   iz socijalno ugroženih 

obitelji. Pravo utvrđuje uprava škole I dostavlja popis u Općinu. 
Općina izvršava mjesečno plaćanje troškova Osnovnim školama na temelju urednog ispostavljenog računa 

za prethodni mjesec. 

 

 

5.  Jednokratna pomoć 
Članak 13. 

 
Jednokratna pomoć može se priznati samcu ili kućanstvu koji su se našli u položaju izvanredne trenutačne 
materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne  mogu utjecati (elementarna nepogoda 

koja je prouzročila ljudske žrtve ili težu materijalnu štetu, pomoć u troškovima liječenja teške bolesti, smrti 

člana obitelji i sl.) te radi toga nisu u mogućnosti  djelomično ili u cijelosti podmiriti neke osnovne životne 

potrebe. 
 

Članak 14. 

 
Postupak za dodjelu jednokratne pomoći pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj služnosti kada 

Upravni odjel utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak. 

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokumentaciju i dokaze o postojanju potrebe za odobravanje 

jednokratne pomoći i visini iznosa kojim se potreba može podmiriti.  
Jednokratna pomoć priznaje se osobi ili obitelji jednom u toku proračunske godine u pojedinačnom iznosu 

koji ne može biti veći od 1.000,00 kn. 

Iznimno od prethodnog stavka, a kada se radi o potrebama liječenja teške bolesti za koje je potrebna veća 
materijalna pomoć ili liječenje izvan Općine, priznaje se uvećana ili višekratna jednokratna pomoć, ali do 

najvišeg iznosa od 3.000,00 kn na razini tekuće godine. 

Jednokratnu pomoć u iznosu većem od 3.000,00 kn može priznati, po prijedlogu Upravnog odjela, Načelnik 
posebnim aktom. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Članak 15. 

 

Jednokratna pomoć priznaje se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim 

oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna pomoć može se priznati i u naravi. 
Jednokratne pomoći dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava koja su za tu namjenu osigurana u proračunu 

Općine za tekuću proračunsku godinu. 

 

 

6. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

 
Članak 16. 

 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala prebivalište na 
području Općine, a nema zakonskih ili ugovorenih  obveznika uzdržavanja koji bi podmirili pogrebne 

troškove ili je umrla osoba nepoznata. 

Na temelju zahtjeva za organizaciju pogreba umrle osobe od strane pogrebnog poduzeća Centra za socijalnu 
skrb Slavonski Brod ili dr., Upravni odjel izdaje potvrdu za organizaciju pogreba na teret proračuna Općine. 

Pogrebni troškovi odnose se na troškove osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa,  a podmiruju se 

temeljem računa pogrebnog poduzeća  koji se dostavlja Upravnom odjelu  na plaćanje. 

 

 

7. Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama 

 
Članak 17. 

 

Općina će u svom Proračunu osigurati sredstva za pomoć i njegu u kući za starije i nemoćne osobe u visini 

utvrđenoj Programom za svaku godinu. 

 

8. Novčana pomoć studentima iz socijalno ugroženih obitelji 

 
Članak 18. 

 

Općinsko vijeće donijet će Odluku o stipendiranju studenata kojom će se utvrditi uvjeti I mjerila za 
ostvarivanje prava na istu. 

 

9. Pomoć pri kupnji ili građevinskog zemljišta ili stambenog 

objekta i gradnju obiteljske kuće/stambeni objekt 

 
Članak 19. 

 
Općinsko vijeće donijeti će posebnu Odluku/Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja za 

mlade obitelji s područja općine Oriovac. 

 

 

10. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta 
 

Članak 20. 

 
Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruju roditelji  novorođenog djeteta pod uvjetom: 

da imaju neprekidno prijavljeno prebivalište u općini Oriovac najmanje devet mjeseci neposredno 

prije rođenja djeteta i 

da novorođeno dijete ima neposredno nakon rođenja prvo prijavljeno prebivalište na području 

općine Oriovac. 
Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta mogu ostvariti i posvojitelji djeteta pod uvjetima 

iz stavka 1. ovog članka. 

 

 

 

 



 

Članak 21. 
 

Visinu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta utvrđuje se za svaku godinu, Programom.  

 

Članak 22. 

 

Zahtjev za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta podnose roditelji koji ispunjava uvjet 
prebivališta, na propisanom obrascu Upravnog odjela u roku od 12 mjeseci od rođenja djeteta za kojeg se 

traži novčana pomoć. 

Podnositelj zahtjeva je, uz zahtjev, dužan Upravnom odjelu priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje 

pomoći (preslik osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu roditelja- podnositelja zahtjeva, potvrda o prijavi 
prebivališta novorođenog djeteta, preslika rodnog  lista, odnosno po potrebi i druge dokaze). 

Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta utvrđuje se temeljem rješenja o priznavanju 

prava. 

 

 

11. Sufinanciranje školskih ustanova 

 
Članak 23. 

 

Sufinanciranje školskih ustanova podrazumijeva razne novčane pomoći za učeničke zadruge, obilježavanje 
dana škole, usavršavanje učitelja i dr. u visini utvrđenoj Programom za svaku godinu. 

 

 

12. Sufinanciranje dječje igraonice “Bubamara” 

 
Članak 24. 

 

Općina Oriovac sufinancirati će dječju igraonicu “Bubamara” za djecu predškolske dobi, u visini koja će 
biti utvrđena Programom socijalnih potreba za svaku godinu.  

 

 

13. Sufinanciranje boravka djece u vrtiću “Sunčica” Oriovac 

 
Članak 25. 

 
Općinsko vijeće donijeti će posebnu Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja općine 
Oriovac u privatnom dječjem vrtiću “Sunčica” Oriovac. 

 

 

14. Financiranje škole plivanja 

 
Članak 26. 

 

Općina Oriovac će financirati troškove škole plivanja učenicima osnovnih škola nižih razreda s područja 

općine Oriovac u iznosu koji će biti utvrđen Programom za svaku godinu. 

 

 

15. Pravo na troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva 

 
Članak  27. 

 

Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na 
način propisan odlukom  Brodsko-posavske županije. 

 

 

 
 

 



 

Općina  podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva 
nadležnom upravnom odjelu Brodsko-posavske  županije sukladno odredbama Zakona. 

Načelnik može samcu ili obitelji koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji odobriti nabavku   ogrijeva. 

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA I POMOĆI U 

SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak  28. 

 
Postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz ove odluke, ako ovom odlukom nije drugačije određeno pokreće 

se na zahtjev stranke, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika. 

Iznimno, Upravni odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kad utvrdi ili sazna da je s obzirom 

na postojeće činjenično stanje radi zaštite stranke, potrebno pokrenuti takav postupak. 

 
Članak 29. 

 

Zahtjev iz članka 28. ove odluke podnosi se Upravnom odjelu na propisanom obrascu uz koji se prilažu 

dokazi i isprave potrebne za ostvarivanje prava i pomoći. 

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti o kojima ovisi 
ostvarivanje pojedinačnog prava i pomoći provođenjem očevida na adresi stanovanja podnositelja zahtjeva 

odnosno korisnika ili na drugi odgovarajući način. 

 

Članak 30. 

 

Upravni odjel je dužan po zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći riješiti u roku od 15 dana od dana 
podnošenja urednog zahtjeva. 

O zahtjevu za ostvarivanje prava i pomoći Upravni odjel odlučuje rješenjem, ukoliko ovom odlukom nije 

drugačije uređeno. 

Članak 31. 

 

Korisnik kojem je priznato pravo na ostvarivanje prava i pomoći, dužan je Upravnom odjelu pravodobno 

prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje ostvarivanje prava i pomoći ili opseg 
prava i pomoći u roku osam (8) dana od dana nastanka promjene. 

 
Članak 32. 

 

Upravni odjel povremeno preispituje činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava i pomoći 

utvrđenih ovom odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi novo rješenje. 
 

Članak 33. 

 

Upravni odjel će na mjestu na kojem se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava i pomoći, na prikladan 
način istaknuti popis odgovarajućih isprava, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava i pomoći 

utvrđenih ovom odlukom. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 34. 

 
Danom stupanja na snagu prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije broj ______). 

 

Članak 35. 

 

Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama ove odluke.  

 
Članak 36. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 

 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ORIOVAC 
 

Klasa: 022-01/19-01/ 

Urbroj: 2178/10-01-19-1 

Oriovac,  ______2019. godine 
 

                               

 
                                                                                                        Predsjednik  

                                                                                                      Općinskog vijeća 

        

                                                                                                  Josip Jagodar, mag. edu. 

 

 


