
Temeljem članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj:157/13) i članka 

31. stavka 1. točke 21. Statuta Općine Trpinja  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije,  

broj: 11/13) Općinsko vijeće Općine Trpinja, na 6. sjednici  održanoj dana 25. travnja 2014. godine,  

donijelo je  

 

 

O D L U K U 

 

o pravima iz socijalne skrbi  

 

 

I. OPĆE ODREDBE  
 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi 

Općine Trpinja (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i 

postupak.  

 

Članak 2. 

 

Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine ako je zakonom ili drugim 

propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.  

 

Članak 3. 

 

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i 

ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Općine Trpinja. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  
 

Članak 4. 

 

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je:  

 

1. za ostvarivanje pomoći za troškove stanovanja određen Zakonom,  

2. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom Odlukom - hrvatski državljanin sa prebivalištem 

na području Općine.  

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA  
 

Članak 5. 

 

Pomoći po ovoj Odluci su:  

1. naknada za troškove stanovanja,  

2. jednokratna pomoć,  

3. pomoć za božićne i novogodišnje praznike (paketići),  

4. prehrana djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama i vrtiću, 



 

5. pomoć za novorođenče,  

6. osnovni pogrebni troškovi i  

7. drugi oblici pomoći koje su od interesa za Općinu.  

 

Pomoć iz stavka 1. točka 1. ovog članka utvrđena je sukladno Zakonu.  

Pomoći i visina pomoći iz stavka 1. točke 2.-7. ovog članka ostvarivat će se sukladno proračunskim 

mogućnostima Općine za tekuću godinu.  

 

1. Naknada za troškove stanovanja  
 

Članak 6. 

 

(1.) Pravo na naknadu za troškove stanovanja  Općina Trpinja priznaje  korisniku zajamčene 

minimalne naknade. 

(2.) Troškovi stanovanja u smislu Zakona su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne 

energije, plina, grijanja, vode, odvodnje  te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim 

propisima.  

(3.) Općina Trpinja može odobriti naknadu za troškove stanovanja do iznosa polovice iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate korisniku.   

(4.) Općina Trpinja može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa zajamčene minimalne 

naknade kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje 

djece od roditelja. 

(5.) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrit će se u novcu izravno korisniku, na bankovni 

račun. 

 

2. Jednokratna pomoć  
 

Članak 7. 

 

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koje ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 

1. točke 2. ove Odluke, a koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih zbog bolesti, 

elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl. nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.  

Pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se do iznosa 1.500,00 kn, odlukom načelnika.  

 

3. Jednokratna pomoć za božićne i novogodišnje praznike 
 

Članak 8. 

 

Za Božićne i Novogodišnje praznike djeca sa područja Općine Trpinja, predškolske dobi i školske 

dobi od I. – VIII. razreda ostvaruju  pravo na paketiće. 

 

4. Podmirenje troškova prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama i 

vrtićima 
 

Članak 9. 

 

Pomoć u podmirenju troškova prehrane mogu ostvariti  djeca koja pohađaju vrtić ili osnovnu školu 

na području Općine Trpinja čije su obitelji korisnici pomoći stanovanja te učenici koje odrede 

ravnatelji škola ili vrtića prema socijalnim kriterijima  ustanove. 

 

 



5. Pomoć za novorođenče  
 

Članak 10. 

 

Pravo na pomoć za novorođenče imaju roditelji novorođene djece u iznosu od 2.000,00 kn po 

svakom djetetu.  

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete s propisanom prilozima predaje se 

najkasnije u roku do 6 mjeseci od rođenja djeteta. Predajom zahtjeva nakon navedenog roka gubi se 

pravo na pomoć.  

Pomoć iz stavka 1. Ovog članka odobrava se na način da se iz Proračuna Općine Trpinja isplati 

kompletan iznos na bankovni račun podnositelja zahtjeva.  

 

6. Pomoć za pogrebne troškove  
 

Članak 11. 

 

Pogrebni troškovi osiguravaju se za pogreb osobe koja nema obveznika uzdržavanja temeljem 

Obiteljskog zakona i koja navedeno pravo ne može ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili 

na temelju drugih propisa.  

Podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe iz stavka 1. ovog članka koja ima 

prebivalište na području Općine Trpinja ili joj je prebivalište nepoznato.  

Pod osnovnim pogrebnim troškovima, prema ovoj Odluci, podrazumijeva se naknada osnovnih 

pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema, troškovi prijevoza i ukopa umrle osobe).  

Općina Trpinja izvršava plaćanje računa do iznosa iz stavka 2. ovoga članka ovlaštenoj pravnoj 

osobi koja je pružila uslugu iz stavka 1. ovog članka. 

 

7. Drugi oblici pomoći od interesa za Općinu 
 

Članak 12. 

 

Općina može osigurati sredstva u proračunu za druge oblike pomoći koje su od interesa za Općinu, 

a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, pod uvjetom da su planirane i utvrđene 

Proračunom.  

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK  
 

Članak 13. 

 

U postupku rješavanja o pomoćima utvrđenih ovom Odlukom nadležan je Jedinstveni upravni odjel 

(dalje u tekstu: Odjel) i načelnik.  

Postupak se provodi  na temeljnim načelima socijalne skrbi sukladno Zakonu.  

 

Članak 14. 

 

Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom Odlukom podnosi se pisarnici na 

propisanom obrascu uz koji podnositelj zahtjeva prilaže odgovarajuće dokaze i isprave koje odredi 

Odjel.  

Uz zahtjev obvezno se prilaže pisana izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva o 

suglasnosti da Odjel ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu 

s važećim propisima i druge priloge.  

Odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa 

osobe potrebno pokrenuti postupak.  



Članak 15. 

 

Odjel je dužan po zahtjevu riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.  

 

Članak 16. 

 

O žalbi protiv rješenja nadležnog Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo županije.  

 

Članak 17. 

 

Korisnik pomoći za naknadu troškova stanovanja ostvaruje predmetno pravo od dana podnošenja 

zahtjeva. 

 

Članak 18. 

 

Korisnik je dužan Odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu o prihodima i imovini te druge 

okolnosti koje utječu na ostvarivanje pomoći, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana 

nastanka promjene.  

 

V. NAKNADA ŠTETE  
 

Članak 19. 

 

Korisnik koji je na protupravan način, davanjem neistinitih ili netočnih podataka ili neprijavljivanja 

promjena koja utječu na gubitak ili visinu pomoći sukladno članku 18. ove Odluke, ostvario pomoć 

na koju nije imao pravo dužan je vratiti neosnovanu primljenu pomoć u cijelosti i nadoknaditi štetu 

Općini.  

Kada Odjel utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovog članka poziva korisnika putem pisane obavijesti da 

neosnovano primljenu pomoć vrati u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.  

Ako korisnik ne vrati neosnovano primljenu pomoć iz stavka 1. ovog članka o obvezi povrata 

neosnovano primljene pomoći odlučuje Odjel rješenjem. 

Na naknadu štete primjenjuje se posebni zakon kojim se uređuju obvezni odnosi.  

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 20. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ 

Vukovarsko-srijemske županije broj:5/12) 

 

Članak 21. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-

srijemske županije. 

 

KLASA: 550-01/14-01/01 

URBROJ:2196/08-01-14-01 

Trpinja, 25. travnja 2014. godine 

                                                                                 

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                               Nikola Lazić 

                   


