
Nacrt prijedloga 

 

 
Na temelju članka 35. i 73. 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, 19/13, 137/15, i 

123/17), članka 6. stavka 1. i članka 117.  Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 

broj:157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka  26. Statuta Općine Lipovljani 

(Službeni vjesnik, broj: 29/09, 7/13, 28/14, 4/18, 9/18 ispr. ), Općinsko vijeće Općine 

Lipovljani na sjednici održanoj                2018. godine donijelo je 

 

O D L U K U  

O socijalnoj skrbi  

 

Članak 1. 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Ovom odlukom o socijalnoj skrbi ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz 

područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Lipovljani (u daljnjem tekstu: Općina), te se 

uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

 

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

tekstu  Zakon) osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lipovljani, a sredstva za druge 

pomoći utvrđene ovom odlukom  osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima 

Općine  za tekuću godinu. 

Općinsko vijeće Općine Lipovljani  prilikom donošenja Općinskog proračuna donosi 

Program socijalnih potreba kojim se utvrđuju vrste i opseg prava u sustavu socijalne skrbi 

propisane Zakonom o socijalnoj skrbi ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom. 

 

 

 

II.  PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 3. 

Ovom se odlukom utvrđuju prava iz područja socijalne skrbi kako slijedi:  

 

 

 

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

2. Pravo na troškove ogrjeva, 

3. Pravo na jednokratnu naknadu, 

4. Pravo na podmirenje pogrebnih troškova, 

5. Pravo na naknadu invalidnim, nepokretnima i teško pokretnim osobama, 

6. pravo na jednokratnu naknadu rodiljama, 

7. pravo na sufinanciranje troškova edukativnog programa djece s teškoćama u razvoju, 



 

 

 

 

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

 

Članak 4. 

  

 Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu 

naknadu, utrošak električne energije, plin, grijanje, voda, odvodnja i druge troškove sukladno 

posebnim propisima. 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 

naknade po pravomoćnom rješenju Centra za socijalnu skrb. 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do polovice iznosa zajamčene 

minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene sukladno Zakonu. 

  Naknada za troškove stanovanja ostvaruje se u novčanom iznosu. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani donosi rješenje na pismeni zahtjev 

korisnika zajamčene minimalne naknade koji ima obvezu dostavljanja mjesečnih računa, 

uplatnica, obračuna i slično do 10 u mjesecu za prethodni mjesec, kako bi se utvrdila visina 

stvarnih troškova korisnika i ostvarilo pravo na naknadu za troškove stanovanja. 

Ukoliko je iz priloženih dokaza razvidno da su stvarni troškovi manji od iznosa polovice 

odobrene zajamčene naknade, priznat će mu se naknada za troškove stanovanja u visini 

njegovih stvarnih troškova. Utvrdi li se iz priloženih dokaza da su stvarni troškovi stanovanja 

viši od polovice odobrene zajamčene minimalne naknade, priznat će mu se pravo na naknadu 

za troškove stanovanja do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade. 

 

2. Pravo na troškove ogrjeva 

Članak 5. 

 

Korisniku prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja  i osobi odnosno obitelji  

koje ispunjavaju uvjetima sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi , ako za zagrijavanje stana 

koriste drva, na temelju pismenog prijedloga Centra za socijalnu skrb,  pripada pravo  na  

novčani iznos tih troškova sukladno pravnim propisima koji to reguliraju. 

Za osiguranje sredstava  za pomoć iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel 

, podnosi zahtjev  Sisačko moslavačkoj županiji i o dodjeli sredstava. 

 

3.  Pravo na jednokratnu naknadu 

Članak 6. 

 Pravo na jednokratnu naknadu  odobrava se u novcu.  

 

Jednokratna naknada može se odobriti samo jednom godišnje. 

 

Jednokratna naknada se odobrava na zamolbu samca ili obitelji u okviru osiguranih 

novčanih sredstava u Programu socijalne skrbi za tekuću godinu u slučaju teških 

trenutačnih okolnosti (teška bolest, elementarna nepogoda, kupnja knjiga ili slična 

situacija), a da nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovnim životnim potrebama. 

Podnositelji zahtjeva dužni su donijeti potrebnu dokumentaciju koju zatraži Općinski 

načelnik. 

Visinu jednokratne naknade za svaki pojedini slučaj  određuje Općinski načelnik i o 

tome donosi odluku, a jednokratna naknada ne može biti veća do 1.000,00 kuna godišnje. 



 

4.   Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova 

 

 

 

Članak 7. 

 

 Za umrle osobe koje nemaju bližih srodnika, niti zakonskih nasljednika i  za koje 

nema tko podmiriti troškove sahrane, a imale su mjesto prebivališta na području Općine 

Lipovljani, minimalne troškove sahrane (osnovna pogrebna oprema, ukop) snosi Općina 

Lipovljani na teret Općinskog proračuna, a na temelju računa pogrebnog poduzeća. 

 

 Sredstva za tekuću godinu za ostvarivanje ovog prava osigurat će se u Općinskom 

proračunu. 

 

 

5. Pravo na mjesečnu naknadu osobama s priznatim invaliditetom, nepokretnim i 

teško pokretnim osobama 

 

Članak 8. 

 

Pravo na stalnu mjesečnu naknadu od 300,00 kuna  ostvaruju osobe koje su 

nepokretne ili teško pokretne,  kojima je priznato pravo na tuđu njegu i pomoć kod Centra za 

socijalnu skrb, te osobe sa invaliditetom utvrđenim od strane Centra za socijalnu skrb. Pravo 

se ostvaruje podnošenjem zahtjeva uz priloženu dokumentaciju ( dokaz o primanju dodatka za 

njegu i pomoć, drugi dokaz o utvrđivanju nesposobnosti za rad odnosno invalidnosti).  

Rješenje o priznavanju prava  donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Lipovljani. 

Pravo se priznaje slijedeći mjesec od podnošenja zahtjeva. 

Sredstva za  ostvarivanje prava iz ovoga članka osiguravaju se u Općinskom 

proračunu za tekuću godinu. 

 

6. Pravo na jednokratnu naknadu rodiljama 

 

 

Članak 9. 

 

Pravo na jednokratnu naknadu  imaju rodilje ili otac djeteta za prvo dijete 1.000,00 

kuna i drugo dijete 2.000,00 kuna rođeno za treće dijete i za svako daljnje dijete 6.500,00 

kuna uz uvjet da imaju prebivalište   na području Općine Lipovljani.  

Pravo se ostvaruje na temelju podnijetog zahtjeva  i priložene potrebne dokumentacije 

( rodni list djeteta, potvrda o prebivalištu, vjenčani list i dr.) 

Rješenje o priznavanju prava na jednokratnu pomoć donosi Jedinstveni upravni odjel. 

Sredstva za  jednokratne pomoći rodiljama osiguravaju se u Općinskom proračunu za tekuću 

godinu. 

 

 

7. Sufinanciranje troškova edukativnog programa djece s teškoćama u razvoju 

 

 

 



Članak 10. 

 

Ovo pravo ostvaruje se putem Gradskog crvenog križa u Novskoj, a odnosi se na 

sufinanciranje troškova edukativnog programa djece s teškoćama u razvoju koji imaju 

prebivalište na području Općine Lipovljani (logoped). 

Sredstva za ostvarivanje ovog prava osigurava se u Općinskom proračunu za tekuću godinu.  

 

III. PRELAZNNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11.  

 

U slučajevima gdje je Jedinstveni upravnim odjel Općine Lipovljani  sukladno ovoj 

odluci nadležan za izdavanje  rješenja u prvom stupnju, o žalbi protiv rješenja odlučuje  

nadležno upravno tijelo Sisačko moslavačke županije. 

Korisnici prava iz ove odluke dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku 

nastalu promjenu u roku od 15 dana od nastanka, a koja bi utjecala na korištenje prava  ili 

koja bi dovela do drukčijeg rješenja. 

Stupanjem na snagu ove Odluke, dosadašnjim korisnicima naknade za troškove 

stanovanja Jedinstveni upravni odjel izdat će nova rješenja po službenoj dužnosti, sukladno 

odredbama ove Odluke. 

 

Članak 12. 

 

Jedinstveni upravni odjel ima pravo i obvezu nadzirati  da li se sredstva odobrena za 

ostvarivanje prava  sukladno odredbama ove odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena. 

Ukoliko se utvrdi ne namjensko korištenje sredstava,  rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela  

uskratit će se pravo na određeni oblik pomoć. 

 

Članak 13. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o socijalnoj skrbi na 

području Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj: 63/14 i 8/17). 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana  objave u Službenom vjesniku 

Općine Lipovljani. 

 

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LIPOVLJANI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 550-01/18-01/01 

URBROJ: 2176/13-01-18-01 

Lipovljani,              2018. godine 

 

                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeća 

 

                                                                                  Tomislav Lukšić dipl. ing. šum.  

 

  


