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REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA HRAŠĆINA 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 550-01/14-01/03 
URBROJ: 2211/03-14/01 
Trgovišće, 13. studeni 2014. 
 
 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13) i 
članka 21. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 
18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj 10. sjednici održanoj dana 13. studenoga 
2014. godine, donjelo je 
 

ODLUKU 
O SOCIJALNOJ SKRBI 

NA PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA 
 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici i prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina 

Hrašćina, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostavrivanje prava. 
 

Članak 2. 
Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 

- Samac je osoba koja živi sama. 
- Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove 
života bez obzira na srodstvo. 
- Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. 
- Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog 
razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. 
- Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom 
obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno 
invaliditeta. 
- Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili svih članova kućanstva. 
 

Članak 3. 
Prava iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarit na teret Općine Hrašćina ako je 

zakonom ili drugim propisom utvrđeno da se ta prava ostvaruju na teret Republike Hrvatske, 
te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Prava utvrđena ovom Odlukom su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati. 
 

Članak 4. 
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 

muški i ženski spol. 
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Članak 5. 
Poslove vezane uz ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom 

obavljaju: Općinski načelnik Općine Hrašćina, Socijalno vijeće i Jedinstveni upravni odjel. 
Socijalno vijeće osniva se posebnom odlukom Općinskog vijeća. 

 
Članak 6. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana Zakonom o socijalnoj skrbi 
(u daljnjem tekstu: Zakon) osiguravaju se u Proračunu Općine Hrašćina, a sredstva za 
ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim 
mogućnostima Općine Hrašćina za tekuću godinu, prema Programu financiranja potreba 
socijalne skrbi. 
 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 7. 
Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci su samac ili 

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 8. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljanji sa 

prebivalištem, te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine 
Hrašćina. 
 
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

Članak 9. 
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi, kako slijedi: 

1. pravo na naknadu troškova stanovanja 
2. pravo na sufinanciranje troškova prijevoza 
3. pravo na financiranje školske kuhinje 
4. pravo na jednokratnu pomoć 
5. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
6. pravo na dodjelu prigodnih poklon paketa 
7. pravo na jednokratnu pomoć za novorođenće 
8. pravo na sufinaciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću 
9. pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima povodom božićnih blagdana 
10. pravo na pomoć obiteljima sa 4 ili više djece 
11. drugi oblici naknada 

 
1. Naknada troškova stanovanja 

Članak 10. 
Pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 

naknade po rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb. 
 

Članak 11 
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, 

plina, grijanja, vode, odvodnje, zbrinjavanja otpada i drugi troškovi stanovanja sukladno 
posebnim propisima. 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se do polovice iznosa zajamčene minimalne 
naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, prema članku 30. Zakona. 
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Naknada za troškove stanovanja može se priznati do punog iznosa zajamčene 
minimalne naknade, kad bi se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način 
spriječilo odvajanje djece od roditelja. 

Naknada za troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka realizira se na način da 
Općina Hrašćina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj 
osobi koja je izvršila uslugu iz stavka 2. ovog članka. 
 

Članak 12. 
Korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva jednom godišnje 

odobrava se pomoć za troškove ogrijeva u visini koju Odlukom odredi Krapinsko-zagorska 
županija. 

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Krapinsko-zagorska županija. 
Radi osiguranja sredstava iz stavka 2. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine 

Hrašćina podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se 
griju na drva nadležnom upravnom odjelu Krapinsko- zagorske županije za svaku kalendarsku 
godinu. 
 

2. Sufinanciranje troškova prijevoza 
Članak 13 

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza tijekom trajanja školske godine, ostvaruju 
učenici osnovne i srednje škole. 

Odluku o ostvarivanju ovih prava donosi Općinsko vijeće u skladu s osiguranim 
sredstvima u proračunu Općine Hrašćina 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza ne ostvaruju učenici koji koriste 
bilo koji drugi oblik subvencioniranja troška javnog prijevoza. 
 

3. Pravo na financiranje školske kuhinje 
Članak 14. 

Pravo na financiranje školske kuhinje ostvaruje učenik osnovne škole s prebivalištem 
ili boravištem na području Općine Hrašćina, član obitelji korisnika zajamčene minimalne 
naknade. 

Pravo na financiranje troškova školske kuhinje mogu ostvariti i učenici koji žive u 
težim socijalnim i zdravstvenim prilikama na temelju Zaključka Socijalnog vijeća Općine 
Hrašćina i učenici iz obitelji s troje i više djece polaznika osnovne škole. 

Pomoć se ostvaruje temeljem odluke Općinskog načelnika. 
Općina Hrašćina izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnim školama temeljem 

ispostavljenog zahtjeva/računa za prethodni mjesec. 
 

4. Pravo na jednokratnu pomoć 
Članak 15. 

Jednokratna novčana pomoć je izvanredna socijalna mjera, a odobrava se jednom 
godišnje. 

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka može se priznati za nabavu 
osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavu nužne obuće i odjeće ako ne postoji mogućnost 
nabave istih u suradnji s humanitarnim organizacijama, za nabavu lijekova ili podmirenje 
troškova liječenja te za nabavu ortopedskih pomagala čiju nabavu financiraju ili sufinanciraju, 
za nabavu prehrambenih namirnica, za podmirenje troškova stanovanja iz članka 10. ove 
Odluke, sanaciju oštećenja nastalih u elementarnoj nepogodi te za ostale životne potrebe. 
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Članak 16. 
Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zamolbe samca ili kućanstva, koji 

zbog teških trenutačnih okolnosti (bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl.) 
nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, u posebno 
hitnim slučajevima, a u okviru novčanih sredstava osiguranih u Programu socijalne skrbi. 

Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. ovog članka 
odredit će Općinski načelnik. 

Iznimno, kada se od strane Općinskog načelnika ili Socijalnog vijeća utvrdi da je to 
povoljnije za korisnika ili da postoji velika vjerojatnost da korisnik naknadu neće koristiti 
namjenski, jednokratna naknada priznaje se u naravi. 
 

5. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
Članak 17. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i 
troškovi ukopa) ostvaruje obitelj umrlog. 

Pomoć se ostvaruje na način da se obitelj umrlog, odnosno osoba bez obitelji, 
oslobađa plaćanja računa za pogrebne troškove, a na temelju Odluke Općinskog načelnika. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog, 
ako isto pravo ostvaruje putem Zavoda za socijalnu skrb ili iz drugih izvora. 
 

6. Pravo na dodjelu prigodnih poklon paketa 
Članak 18. 

Pravo na prigodne poklon pakete za božićne blagdane ostvaruju djeca polaznici 
predškole i učenici OŠ „Vladimir Nazor“ Budinščina – PŠ Hrašćina. Vrijednost paketa i popis 
djece utvrdit će Odlukom Općinski načelnik za svaku tekuću godinu. 
 

7. Pravo na jednokratnu pomoć za novorođenče 
Članak 19. 

Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti novčani iznos kao pomoć za 
nabavu opreme za novorođenče. Visina novčanog iznosa odredit će se posebnom Odlukom 
Općinskog vijeća. 

Pravo na dodjelu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka imaju svi roditelji, 
odnosno samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području općine Hrašćina, uz 
predočenje osobnih iskaznica i izvoda iz knjige rođenih za novorođenče. 
 

8. Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću 
Članak 20. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima mogu 
ostvariti roditelji ili staratelji s prebivalištem na području Općine Hrašćina prema posebnoj 
Odluci. 

Općina Hrašćina uplaćuje odobreni iznos izravno na račun dječjeg vrtića, odnosno 
jaslica. 
 

9. Pravo na jednokratnu pomoć umirovljenicima povodom božićnih blagdana 
Članak 21. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom božićnih blagdana, ostvaruju osobe 
iznad 65 godina bez prihoda i umirovljenici stariji od 65 godina s prebivalištem na području 
općine Hrašćina. 

Uvjeti, cenzusi i visina pomoći odredit će se Odlukom Općinskog načelnika za svaku 
kalendarsku godinu. 
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10. Pravo na pomoć obiteljima sa 4 ili više djece 

Članak 22. 
Obitelj sa 4 ili više djece u dobi do 18 godina, uključujući redovite studente u dobi do 

25. godina, mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć na početku školske godine 
za troškove opremanja učenika neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ove Odluke. 

Uvjete i visinu jednokratne pomoći odredit će Odlukom Općinski načelnik na početku 
svake školske godine. 
 

11. Drugi oblici pomoći 
Članak 23. 

Općinski načelnik svojim aktom može odobriti i drugi oblik socijalnih naknada i 
pomoći koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima socijalne skrbi u skladu s osiguranim 
sredstvima u proračunu. 
 
IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK PRIZNAVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

Članak 24. 
Postupak ostvarivanja prava utvrđenih ovom Odlukom u pravilu se pokreće se na 

zahtjev korisnika, njegovog člana obitelji ili skrbnika. 
Iznimno, postupak ostvarivanja prava iz socijalne skrbi može pokrenuti Jedinstveni 

upravni odjel po službenoj dužnosti, a na temelju obavijesti članova obitelji, građana, 
ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba ili na 
prijedlog Socijalnog vijeća, Općinskog načelnika ili Općinskog vijeća. 

 
Članak 25. 

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Jedinstvenom Upravnom odjelu do 10. u 
mjesecu za tekući mjesec, odnosno po nastanku uvjeta za ostvarivanje prava. 

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi kao i 
tijekom korištenja prava, podnositelji zahtjeva odnosno korisnici prava dužni su Jedinstvenom 
upravnom odjelu dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje 
prava i to: 

- preslika osobnih dokumenata 
- izjava o zajedničkom kućanstvu 
- potvrde o prihodima svih članova kućanstva isplaćene u posljednja tri mjeseca prije 

podnošenja zahtjeva, odnosno potvrda o dohotku, potvrda o visini mirovine (odrezak) 
i drugi dokazi kojima se dokazuje visina prihoda 

- presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu 
- druge isprave za koje Jedinstveni upravni odjel ocijeni da su odlučujuće za 

ostvarivanje prava 
 

Članak 26. 
Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi 

Pročelnik Jedinstvenog odjela. 
 

Članak 27. 
Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini 

Hrašćina svaku promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o 
ostvarivanja prava utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka. 
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Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, za vrijeme korištenja prava iz socijalne 
skrbi zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja okolnosti o kojima ovisi 
ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 
 

Članak 28. 
Korisnici prava socijalne skrbi, izuzev korisnika zajamčene minimalne naknade, 

utvrđenih ovom Odlukom koji imaju neriješena imovinsko-pravna pitanja prema Općini 
Hrašćina, novčanih dugovanja, sudskih sporova i sl. ne mogu ostvarivati prava iz ove Odluke, 
sve do konačnog rješenja prethodnog pitanja. 

U slučaju, da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene 
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Jedinstveni upravni odjel će 
donijeti novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, 
rok i način povrata protupravno stečene koristi. 
 

Članak 29. 
Protiv Rješenja o pravu iz socijalne skrbi utvrđenom ovom Odlukom, korisnik ima 

pravo žalbe u roku od 15 dana od dana dostave istog. Žalba se predaje Jedinstvenom 
upravnom odjelu, a o žalbi odlučuje nadležno upravno tijelo Krapinsko- zagorske županije. 
 
V. RAD ZA OPĆE DOBRO 

Članak 30. 
Radno sposobni ili djelomično radno sposobni korisnici zajamčene minimalne 

naknade obvezni su se odazvati na rad za opće dobro, bez naknade. 
U rad za opće dobro obvezni su se odazvati i korisnici koji ostvaruju prava iz ove 

Odluke, a za koje Socijalno vijeće odredi da mogu sudjelovati u radu za opće dobro. 
U radu za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade sudjeluju najmanje 

trideset a najviše devedeset sati mjesečno. 
Korisnici iz stavka 2. ovog članka, za svakih 150,00 kuna  odobrene naknade iz 

socijalne skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro. 
Korisnik koji se ne odazove na rad za opće dobro gubi pravo na odobrenu naknadu iz 

socijalne skrbi. 
Članak 31. 

Centar za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavlja Općini Hrašćina podatke o radno 
sposobnim ili djelomično radno sposobnim korisnicima minimalne zajamčene naknade. 

Općina Hrašćina dužna je Centru za socijalnu skrb mjesečno dostavljati podatke o 
korisnicima minimalne zajamčene naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radu za opće 
dobro. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 17/12). 
 

Članak 33. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 
 

   PREDSJEDNICA 
OPĆINSKOG VIJEĆA 
    Ljubica Mikulčić 


