
Na temelju članka 6. i 117. Zakona  o socijalnoj skrbi („Narodne novine“  broj 157/13, 152/14, 99/15 i  

52/16)  i članka 28. Statuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 06/13. i 

06/15.) Općinsko vijeće Općine Brckovljani na svojoj 32. sjednici održanoj ____________ godine 

donosi: 

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se prava  iz socijalne skrbi koja osigurava  Općina Brckovljani ( u daljnjem 

tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i postupak  za 

ostvarivanje tih prava. 

 

Članak 2. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu 

Općine, sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu. 

Općinsko  vijeće Općine Brckovljani za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja javnih 

potreba u socijalnoj skrbi (u daljnjem  tekstu: Program), kojim se utvrđuje visina sredstava za prava iz 

socijalne skrbi i ostale naknade.  

 

Članak 3. 

Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Brckovljani i Općinski  načelnik. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 4. 

Korisnici socijalne skrbi su (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci 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.  

Članak 5. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani  koji imaju 

prebivalište na području Općine Brckovljani. 

 

III. OBLICI POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

 

Članak  6. 

Oblici pomoći po ovoj Odluci su: 

1. Naknada za troškove stanovanja 

2. Naknada za troškove ogrijeva 

3. Jednokratna naknada 

4. Naknade za pogrebne troškove,  

5. Subvencija troškova javnog prijevoza studenata,  

6. Subvencija troškova prehrane učenika osnovnih škola,  

7. Subvencija smještaja u institucije predškolskog odgoja,  

8. Subvencija škole u prirodi,  

9. Subvencija škole plivanja, 

10. Novčana pomoć novorođenčadi,  

11. Jednokratna pomoć umirovljenicima,  

12. Sufinanciranje logopedskog tretmana,  



13. Pomoć osobama s invaliditetom (stalna pomoć), 

14. Donacija dojenačke hrane,  

15. i drugi slični troškovi. 

 

III.1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak 7. 

Troškovi stanovanja su  troškovi  koji se odnose na troškove najamnine, komunalnu naknadu, električnu 

energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, te  druge troškove stanovanja u skladu sa posebnim propisima. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade prema 

dostavljenim  podacima Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. 

Općina Brckovljani pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje do iznosa 25% od iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno po kućanstvu najviše do                           700,00 

kuna mjesečno, koju je odredio Centar u Rješenju korisnika. 

Sukladno zakonu kojim se uređuje područje socijalne skrbi naknada za troškove stanovanja može se 

odobriti izravno u novcu ili na način da Općina Brckovljani djelomično ili u cijelosti plati račun izravno 

ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 

 

III. 2. Troškovi ogrijeva 

 

Članak 8. 

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 odobri novčani iznos za podmirenje tog troška za 

3 m3 drva u visini koju svojom odlukom odredi nadležno tijelo Zagrebačke županije.  

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Zagrebačka županija u svom proračunu. 

 

III. 3. Jednokratna naknada 

 

Članak 9. 

Jednokratna naknada priznaje  se samcu ili kućanstvu  koji zbog trenutačnih materijalnih poteškoća nije 

u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili 

smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično. 

Korisnik ima pravo na jednokratnu naknadu četiri puta godišnje, a u osobito opravdanim slučajevima 

općinski načelnik može odobriti jednokratnu naknadu više od četiri puta godišnje. 

 

Članak 10. 

Općina Brckovljani razmjenjuje podatke sa nadležnim Ministarstvom,  Centrom za socijalnu skrb Dugo 

Selo, Uredom državne uprave, Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije o 

korisnicima jednokratne naknade i korisnicima troškova stanovanja, te korisnicima drugih prava.  

 

Članak 11. 

Općinski načelnik može odobriti i druge vrste pomoći ovisno o proračunskim sredstvima. 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 

Članak 12. 

Postupak za ostvarivanjem jednog od oblika pomoći po ovoj Odluci pokreće se na zahtjev korisnika.  

Zahtjev se podnosi  Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani. 

Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva mora priložiti slijedeću dokumentaciju radi utvrđivanja uvjeta 

potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva  

- Rješenje ili potvrda  nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na novčanu pomoć,  



- Potvrdu o visini dohotka nadležne Porezne uprave za punoljetne članove kućanstva za zadnjih godinu 

dana računajući od dana podnošenja zahtjeva,  

- Rješenje Zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine ili odrezak od zadnje mirovine, 

- Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da se nalazi u evidenciji Zavoda (osim 

za umirovljenike), 

- i drugu dokumentaciju na traženje Općine Brckovljani iz koje bi se utvrdila eventualna dodatna 

primanja ili zdravstveno stanje korisnika. 

 

Članak 13. 

Podnositelj zahtjeva dužan je prilikom predaje ispuniti zahtjev i dostaviti traženu dokumentaciju 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani iz prethodnog članka ove Odluke.  

Zahtjev za ostvarivanje prava sa pripadajućom dokumentacijom  podnosi se do 15. u mjesecu za tekući 

mjesec, a rješavat će se do kraja tekućeg mjeseca.  

U slučaju da je zahtjev podnesen iza 15. u tekućem mjesecu, rješava se idući mjesec,  ukoliko je već 

odlučeno o podnesenim zahtjevima.  

 

Članak 14. 

Prijedlog visine pomoći utvrđenih ovom Odlukom daje Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani, a  

Zaključak donosi Općinski načelnik.  

 

Članak 15. 

Podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjev za ostvarivanje određenog oblika pomoći na obrascu, te je dužan 

iznijeti istinite i točne podatke koje daje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, te zbog neistinitih 

podataka može snositi zakonske i druge posljedice. 

Podnositelj zahtjeva predajom zahtjeva suglasan je da se informacije koje je pružio mogu koristiti u 

postupku rješavanja zahtjeva, te njime ovlašćuje Općinu da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, 

čuvati i koristiti za druge svrhe u djelokrugu rada Općine, te prema  potrebi pružati i drugim državnim 

tijelima u skladu sa zakonom. 

 

Članak 16. 

Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može od korisnika prava socijalne skrbi, za vrijeme korištenja 

prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje 

prava na socijalnu skrb. 

Korisnici prava socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom koji imaju neriješena imovinsko-pravna 

pitanja prema Općini Brckovljani, sudskih sporova i sl. ne mogu ostvariti prava iz ove Odluke, sve do 

konačnog rješenja prethodnog pitanja. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o  vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj 

skrbi na području Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ 07/14). 

 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa  na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Brckovljani“. 

 

                                                                                                                                PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE BRCKOVLJANI 

                                                                                                                                  Božo Graberec 

Klasa: 

Urbroj:  

Dugo Selo, 



 


