Temeljem članka 19 stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 41. i
članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) , članka 32.Statuta Općine Kneževi
Vinogradi (“Službeni glasnik” 3/13), Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj
7.sjednici, održanoj 31.03.2014. godine, donijelo je
ODLUKU
O zaštiti socijalnog standarda stanovništva
Općine Kneževi Vinogradi

I.

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se oblici pomoći i naknada iz socijalne skrbi, uvjeti i način
njihovog ostvarenja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih oblika pomoći.
Članak 2.
Ovom Odlukom utvrđuje se realizacija oblika pomoći kroz 7. osnovnih programa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

naknada za stanovanje;
naknada u podmirenju pogrebnih troškova;
subvencija troškova školovanja;
jednokratne pomoći;
subvencija za novorođenčadi i poticanje demografske obnove;
jednokratna pomoć obiteljima u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja ;
financiranje humanitarnih i kreativnih udruga i organizacija.

1.
2.
3.

Članak 3.
Realizacijom osnovnih programa ostvarit će se zaštita sljedećih kategorija stanovništva:
Osoba i obitelji u stanju socijalne potrebe,
Djece,
Osobe koje su u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili ih je zadesila nesreća ili
nepogoda,
ostalih osoba sukladno ovoj Odluci, a prema posebnom zaključku Općinskog načelnika.

4.

Članak 4.
Korisnici oblika pomoći i naknada u smislu ove Odluke su državljani Republike
Hrvatske, s prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani
državljani i osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi
Vinogradi.
Članak 5.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Kneževi Vinogradi,
ako je zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona određeno da se ta prava
ostvaruju prvenstveno na teret RH ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 6.
Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi za svaku kalendarsku godinu uz Proračun
donosi program javnih potreba u zadovoljavanju potreba zdravstva i socijalne skrbi, kojim se
određuju potrebe u godini i planirana sredstva za te namjene.
Članak 7.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom
obavljaju: Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi (dalje:JUO), Općinski načelnik, a
kada je to nužno i predsjednici mjesnih odbora, svaki za stanovnike svog naselja.

NAČINI I UVJETI KORIŠTENJA POJEDINIH POMOĆI I PROGRAMA

II.

1. Naknada za stanovanje

-

Članak 8.
Naknada za stanovanje priznaje se za pokrivanje troškova stanovanja i to:
najamnine;
komunalne naknade;
električne energije;
odvoza komunalnog otpada;
voda i odvodnja;
nabavke ogrjeva.

Članak 9.
Pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade, koju svojim rješenjem utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb.
Članak 10.
Pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu prema rješenju Centra.
Trošak stanovanja može se priznati i u većem iznosu od iznosa iz st. 2 ovog članka,
odnosno do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, ukoliko bi se na taj način po mišljenju
nadležnog centra za socijalnu skrb izbjeglo odvajanje djece od roditelja.
Pomoć se isplaćuje na način da će Općina Kneževi Vinogradi odobreni iznos mjesečne
pomoći u pravilu isplatiti izravno isporučitelju usluge, iznimno u posebnim slučajevima korisniku
naknade.
1.1. Naknada za plaćanje troškova najamnine
Članak 11.
Naknada za plaćanje troškova najamnine obuhvaća sufinanciranje najamnine koje
korisnici pomoći plaćaju za korištenje stanova u vlasništvu Općine Kneževi Vinogradi, Republike
Hrvatske i drugih pravnih osoba, te fizičkih osoba koje nisu u bliskoj rodbinskoj vezi s
najmoprimcem- korisnikom
U smislu odredbi iz prethodnog stavka ovog članka bliska rodbinska veza podrazumijeva
roditelje, djecu, unučad.
Naknada najamnine i pričuve odnosi se na stanove i stambene objekte koji se nalaze
isključivo na području Općine Kneževi Vinogradi.

-

Članak 12.
Korisnik pomoći najmoprimac ne može ostvariti pravo na naknada najamnine ako:
ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma,
ako stan ili dio stana daje u podnajam,
ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan koristi za druge
namjene (u cijelosti ili djelomice).

Članak 13.
Subvencionirani mjesečni iznos pomoći za podmirenje troškova najamnine stana
odobrava se u 50 %-tnom iznosu od iznosu mjesečne najamnine, a maksimalno 50,00 kuna
mjesečno.
1.2. Naknada za plaćanje komunalne naknade

Članak 14.
Naknada za plaćanje komunalne naknade ostvaruje podnositelj koji udovoljava
kriterijima iz članka 9., pod uvjetom da je isti obveznik plaćanja komunalne naknade, ili je to uži
član obitelji na koji se također primjenjuje članak 9.Odluke.
Naknada plaćanja komunalne naknade ostvaruje se u 100 % - tnom iznosu.
1.3.Naknada za pokrivanje troškova električne energije
Članak 15.
Naknada za plaćanje troškova električne energije ostvaruje podnositelj koji udovoljava
kriterijima iz članka 9.
Naknada se može odobriti nositelju prava u iznosu od 50,00 kn mjesečno, te za svakog
daljnjeg člana obitelji korisnika 10,00 kuna mjesečno, a maksimalno do 100,00 kuna mjesečno.
1.4. Naknada za podmirenje troškova odvoza komunalnog otpada
Članak 16.
Naknada za podmirenje troškova odvoza komunalnog otpada ostvaruje podnositelj koji
udovoljava kriterijima iz članka 9.
Naknada iz prethodnog stavka odobrava se u iznosu : za obitelji bez malodobne djece u
50 %-tnom mjesečnom iznosu, a za obitelji s malodobnom djecom u 100 % -tnom mjesečnom
iznosu.
2.5. Naknada za vodu i odvodnju

Članak 17.
Naknada za podmirenje troškova vodovoda i odvodnje ostvaruje podnositelj koji
udovoljava kriterijima iz članka 9.
Naknada iz prethodnog stavka odobrava se u iznosu razlike osnovne cijene vodne
usluge i cijene koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne
za osnovne potrebe kućanstva, koja iznosi 2 m3 po članu kućanstva.
2.

Naknada u podmirenju pogrebnih troškova

Članak 18.
Pravo na subvenciju pogrebnih troškova može se ostvariti za:
a) osobe nepoznatog prebivališta koje su boravile na području Općine Kneževi Vinogradi,
duže od 6 mjeseci, a koje se sahranjuju na području Općine Kneževi Vinogradi, a nemaju
uže obitelji ;
b) osobe s prebivalištem na području Općine Kneežvi Vinogradi koje nemaju članova uže
obitelji (roditelji, supružnik, djeca), nemaju prihoda, niti su ostvarivale bilo koji vid
socijalne pomoći ;
Pravo iz prethodnog stavka imaju osobe pod uvjetom :
- da nisu bile korisnici ni jednog vida pomoći ili naknade Centra za socijalnu skrb;
- da nisu imale prihoda ostvarenih po osnovi rada, mirovina, naknada za vrijeme
nezaposlenosti ili na drugi način ;
- da nemaju užeg člana obitelji.
Uvjeti iz prethodnog stavka moraju se ispunjavati kumulativno. Dokaze iz prethodnog
članka ukoliko se ne može pribaviti od podnositelja zahtjeva pribavit će Jedinstveni upravni odjel
po službenoj dužnosti, nakon podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem pomoći.
Članak 19.

Subvencija pogrebnih troškova obuhvaća nabavku najnužnije opreme (križ, lijes) i
prijevoz pokojnika u maksimalnom iznosu do 1.800,00 kuna, na način da će se pogrebnoj tvrtci,
po ostvarenju uvjeta izdati narudžbenica i nakon toga podmiriti račun.
3. Pomoć u podmirenju troškova školovanja

-

Članak 20.
Pomoć u podmirenju troškova školovanja obuhvaća :
sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika ;
stipendiranje studenata.

Članak 21.
Odluku o uvjetima i kriterijima sufinanciranja prijevoza učenika za svaku školsku godinu
donosi Općinski načelnik sukladno predviđenim i planiranim sredstvima Proračuna, pod uvjetom
da sredstva za prijevoz učenika nisu ostvarena po drugom osnovu.
Članak 22.
Stipendiranje studenata provodi se na temelju Pravilnika, kojeg donosi Općinsko vijeće, a
kojim se detaljnije određuju uvjeti, kriteriji i način odobravanja stipendija.
Stipendije se dodjeljuju sukladno predviđenim i planiranim sredstvima Proračuna.
4. Jednokratne prigodne pomoći
Članak 23.
Jednokratne prigodne pomoći obuhvaćaju pomoć koja se dodjeljuje u povodu blagdana
Božića i Uskrsa umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama. Pomoć se može dodijeliti u
novcu ili robi (naturi).
Odluku o isplati, ovisno o raspoloživim sredstvima donosi Općinski načelnik u povodu
blagdana Božića, odnosno Uskrsa. Odlukom Općinskog načelnika se detaljnije propisuju uvjeti i
kriteriji za dobivanje pomoći, iznos pomoći, rokovi isplate i sl.
5. Subvencija za novorođenčad i poticanje demografske obnove
Članak 24.
Subvencija za novorođenčad i podsticanje demografske obnove obuhvaća dodjelu
pomoći roditeljima novorođenog djeteta.
Članak 25.
Pomoć roditeljima novorođenog djeteta ostvaruje roditelj - podnositelj koji ispunjava
uvjet iz članka 4.ove Odluke, uz uvjet da i dijete ima prebivalište i boravište na području Općine
Kneževi Vinogradi.
Pomoć se odobrava u jednokratnom iznosu i to:
- za obitelji koje su u stanju socijalne zaštite (korisnici bilo kojeg vida pomoći Centra za
socijalnu skrb) odobrava se iznos od 1.000,00 kuna
- za sve ostale obitelji koje udovoljavaju uvjet iz.čl.4 odobrava se iznos od 500,00 kuna;
Sredstva se isplaćuju na zahtjev roditelja uz prilaganje dokaza o udovoljavanju uvjeta iz
stavka 2. ove Odluke, uvjerenja o prebivalištu i izvatka iz matice rođenih za novorođenče.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 3 mjeseca starosti djeteta.
Članak 26.
Novorođenom djetetu čiji roditelji ostvare pomoć iz članka 25. otvorit će se temeljem
rješenja o pravu na zahtjev roditelja štedni račun u Hypo Alpe Adria Bank d.d. (pratećoj banci
Općine) s početnim iznosom od 1.000,00 kuna, koji će se oročiti na rok od 3 godine, odnosno do
upisa djeteta u vrtića.

6. Jednokratna pomoć obiteljima u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih
stanja
Članak 27.
Osobama, obiteljima u iznimno teškim trenutačnim životnim okolnostima: prvenstveno
nesretan slučaj u obitelji, velika šteta u kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode,
skupo liječenje teške bolesti, školovanje djece nezaposlenih roditelja, ukoliko ne primaju naknadu
Centra za socijalnu skrb i slično može se odobriti pomoć u maksimalnom iznosu do 5.000,00
kuna.
Zahtjev se podnosi Općinskom načelniku, koji određuje visinu odobrene potpore, ako
smatra da je takav zahtjev opravdan. U donošenju svoje odluke Općinski načelnik može tražiti
mišljenje nadležnog mjesnog odbora.
Članak 28.
Pomoć iz članka 27. ne može se odobriti za troškove stanovanja, niti za druge oblike
pomoći za koje je predviđeno sufinanciranje drugim odredbama ove Odluke.

7. financiranje humanitarnih i kreativnih udruga i organizacija
Članak 29.
Općina Kneževi Vinogradi u okviru svog Proračuna financira humanitarne i kreativne
udruge, koje se bave unapređenjem socijalnog, društvenog i zdravstvenog statusa svojih članova
ili rade na unapređenju istih vrijednosti mještana Općine i šire.
Plan financiranja i raspored sredstava utvrđuje se u okviru Programa javnih potreba
Općine Kneževi Vinogradi, koje Općinsko vijeće donosi svake godine na temelju Proračuna.
Članak 30.
Općinski načelnik na temelju zahtjeva može odobriti potpore humanitarnim i kreativnim
udrugama i organizacijama, koje nisu uvrštene u proračun tijekom godine.
Visina potpore koju odobrava za udruge iz prethodnog stavka može iznositi maksimalno
2.000,00 kuna po udruzi.
III.

NADLEŽNOSTI I POSTUPAK

Članak 31.
Za provedbu ove Odluke nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi
Vinogradi u dijelu ostvarivanja naknade za troškove stanovanja i naknade za podmirenje
pogrebnih troškova, te Općinski načelnik u ostalim vidovima pomoći predviđenih ovom
Odlukom.
Postupak za ostvarivanje pomoći i naknada iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom
pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili
udomitelja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu uz koji se prilažu odgovarajuće
isprave, odnosno dokazi potrebni za ostvarenje te pomoći .
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja
zahtjeva – korisnika ili na drugi odgovarajući način, te zatražiti i dodatne dokaze.
III.1. Nadležnost i postupak ostvarivanja naknada za troškove stanovanja
Članak 32.
Podneseni zahtjev i rješenja o odobrenju naknade za troškove stanovanja odnose se na
period dok za to podnositelj i članovi kućanstva ispunjavaju uvjete. U slučaju promjene odredbi
kojim se odobrava naknada za troškove stanovanja, koje utječu na ostvarenje naknade, provest će
se revizija i novi postupak utvrđivanja prava.

Svaku promjenu korisnik naknade za troškove stanovanje koja može utjecat na ostvarenje
i visinu naknade korisnik je dužan prijaviti odmah, a najkasnije u roku 8 dana od nastanka.
Krajem svake godine (od 01.12.), a najkasnije do 31.01.tekuće godine korisnici naknade
za stanovanje dužni su dostaviti dokaz o daljnjem primanju zajamčene minimalne naknade i
ispunjavanju pojedinačnih uvjeta za koje je odobrena naknada za troškove stanovanja, kako bi se
naknada nastavila, u suprotnom će Jedinstveni upravni odjel Općine Kneževi Vinogradi korisniku
koji ne dostavi dokaz isplatu naknade obustaviti - prekinuti.
Ukoliko se naknada za troškove stanovanja prekine korisniku radi razloga iz prethodnog
članka, novi zahtjev korisnik, odnosno član kućanstva može predati nakon isteka 3 mjeseca.
Članak 33.
O zahtjevu za ostvarivanje naknada propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje
rješenjem Jedinstveni upravni odjel ovom Odlukom, ako nije drugačije određeno.
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1.odlučuje nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske
Županije.
Članak 34.
Za opravdane zahtjeve podnesene do 15. u mjesecu, korisniku se priznaje pravo na
naknadu za troškove stanovanja iz članka 8. ove Odluke za tekući mjesec i na nadalje, a za
opravdane zahtjeve podnesene iza 15. u mjesecu, korisniku se priznaje to pravo od prvog dana
sljedećeg mjeseca i na dalje.
Iznimno, od odredbe prethodnog stavka, za opravdane nove zahtjeve podnesene do 31.
ožujka tekuće godine, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se za cijelu tekuću
godinu.
Članak 35.
U tijeku ostvarivanja naknad Jedinstveni upravni odjel može tijekom godine od korisnika
tražiti dokaze o udovoljavanju kriterijima, a korisnik je isto dužan dostaviti u naznačenom roku
odnosno predočiti, u protivnom se pomoć obustavlja.
Ukoliko se naknada za troškove stanovanja obustavi korisniku radi razloga iz prethodnog
članka, novi zahtjev može se predati nakon isteka 3 mjeseca.
Članak 36.
Korisnik koji je ostvario neko pravo propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi
štetu, odnosno vratiti isplaćenu naknadu, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka, za koje je morao znati da su neistiniti, odnosno
netočni ili na drugi protupravni način ostvario pravo koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što nije prijavio promjenu koja utiče na gubitak ili opseg prava za
koje je znao ili je morao znati.

IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.
Zahtjevi kojima je priznato pravo na naknadu za stanovanje po odredbama Odluke o
zaštiti socijalnog standarda stanovništva na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni
glasnik 10/12, 13/12) u 2014.godini, revidirati će se po odredbama ove Odluke.
Članak 38.
Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke po odredbama Odluke o zaštiti
socijalnog standarda stanovništva na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik
10/12, 13/12), završit će se po odredbama ove Odluke.
Iznimno od odredbi stavka 2. članka 34. ove Odluke za opravdane zahtjeve podnesene u
2014.godini najkasnije do 15.05.2014., priznat će se pravo na naknadu za troškove stanovanja za
cijelu godinu.

Članak 39.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o zaštiti socijalnog
standarda stanovništva na području Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 10/12, 13/12).
Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Kneževi Vinogradi.
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