
 

 

 

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRIJEMSKA 
               OPĆINA MARKUŠICA 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 551-01/14-01/02 
URBROJ: 2188/05-02/1-14-1 
Markušica, 28.02.2014. god. 
 
Na temelju Članka  6.  Zakona o socijalnoj skrbi (N.N.br. 157/13) te Člankom  31. Statuta Općine 
Markušica (Sl. vjesnik 13/09 i 05/13) , Općinsko vijeće Općine Markušica na sjednici 
održanoj dana 28.02.2014 god. donosi: 
 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu ostvarivanja 

prava iz socijalne skrbi 
 

I OPĆE ODREDBE 
 

Članak  1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti financiranja i način ostvarivanja prava iz socijalne 
skrbi za područje Općine Markušica, korisnici prava, oblici pomoći i prava korisnika, te 
postupak za ostvarivanje tih prava i drugih vrsta pomoći. 
 

Članak  2. 
 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi i drugih vrsta pomoći utvrđenih ovom 
Odlukom, osiguravaju se u proračunu Općine Markušica. 
 
 

Članak  3. 
 

Prava iz socijalne skrbi i druge vrste pomoći, mogu ostvariti hrvatski državljani, 
stranci, te osobe bez državljanstva sa trajnim nastanjenjem, koje imaju prebivalište 
(boravište) na području Općine Markušica, odnosno podnositelji zahtjeva za koje je nesporno 
utvrđeno da žive na području Općine Markušica, pod uvjetima i na način propisan ovom 
Odlukom. 
 

Sukladno stavku 1. ovog članka, prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom 
nema samac niti član obitelji koji: 
 
- može sam sebe uzdržavati, 
- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o 
   obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obaveznik uzdržavanja nije u 
   mogućnosti davati uzdržavanje 
- ostvaruje prihod koji prelazi cenzus, 
- ne želi ostvarivati uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom 
  uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora, 



-može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. 
 

Članak  4. 
 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeće značenje. 
- Samac je osoba koja nema obitelj i živi sama, 
- Obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, 
odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno. 
- Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čini jedan roditelj i dijete/djeca, 
- Korisnik je samac ili obitelj koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi. 
 

Članak  5. 
 

Korisnik  ostvaruje pravo na pomoć iz socijalne skrbi  ukoliko  ispunjava  uvjete:   

1. za ostvarivanje pomoći za troškove stanovanja ako je korisnik zajamčene minimalne 
naknade 

2. za ostvarivanje ostalih pomoći  uvjete određene ovom Odlukom. 
 
II  POSEBNI UVJETI ZA RADNO SPOSOBNE I DJELOMIČNO RADNO SPOSOBNE OSOBE 
 

Članak  6. 
 
 

Radno sposobna i djelomično radno sposobna osoba – korisnik zajamčene minimalne 
naknade,odnosno prava iz socijalne skrbi, ima pravo i obavezu sudjelovati u u radovima za opće 
dobro bez naknade, koji omogućavaju njegovu socijalnu uključenost. 
 

Plan aktivnosti i socijalne uključenosti korisnika utvrđuje Općina Markušica uz suradnju 
s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci  . 
 

Članak  8. 
 

Osoba definirana u članku 6 .st.1 ove Odluke, za vrijeme ostvarivanja prava definirana ovom 
Odlukom, obavezna je prihvatiti zaposlenje, posao po Ugovoru o djelu ili o autorskom djelu,koji 
je sukladan njezinim psihofizičkim sposobnostima, a nakon 3 mjeseca primanja pomoći i 
povremeni ili privremeni humanitarni rad ili drugu primjerenu aktivnost koju joj ponudi Centar 
za socijalnu skrb a koji je sukladan propisima o zapošljavanju i planu aktivnosti korisnika. 
 
III OBLICI PRAVA I POMOĆI 
 

Članak  9. 
 

Prema ovoj Odluci samac ili obitelj mogu ostvariti : 
- naknada za troškova stanovanja, 
- jednokratnu novčanu pomoć, 
- novčani dar  za novorođeno dijete 
- pomoć za pogrebne troškove, 
- sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola. 
 
 
 
 
 



Članak  10. 
 

Korisnik socijalne skrbi ima pravo dobiti informaciju, sudjelovati i ostvariti potporu 
u donošenju odluka, pravo na tajnost i zaštitu osobnih podataka, privatnost i pritužbu. 
 

Članak  11. 
 
NAKNADA ZA  TROŠKOVE  STANOVANJA  
 
Naknada za troškove stanovanja u smislu ove Odluke odnosi se na naknadu troškova za : 
 
- najamninu, 
- komunalnu naknadu, 
- uslugu odvoza kućnog otpada , 
- dimnjačarske usluge, 
- potrošnju električne energije,plina 
- potrošnju vode i dr.kom.usluge 
 

Naknada  troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji, ako je korisnik 
zajamčene minimalne naknade . 

Naknada troškova  stanovanja priznaje se maksimalno do iznosa polovice utvrđene 
zajamčene minimalne naknade . 

Članak  12. 
 

Osnovicu za izračun pomoći za plaćanje troškova stanovanja utvrđuje Općinsko vijeće 
donošenjem Programa socijalne skrbi za proračunsku godinu. 

 
Članak  13. 

 
Postupak utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za 

podmirenje troškova stanovanja provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Markušica te o tome 
donosi Rješenje. 
 

Prava iz ove Odluke vezana za podmirenje troškova stanovanja ostvaruju se za tekući 
mjesec ukoliko je zahtjev podnesen do 15. dana u mjesecu. 
 
 Rješenjem o pravu na naknadu za plaćanje troškova stanovanja utvrđuje se mjesečni 
iznos naknade na način da se utvrđena osnovica ,iz čl.12 ove Odluke, pomnoži s utvrđenom 
postotnom vrijednošću osnovice korištenom  za izračun zajamčene minimalne naknade . 
 

Naknada se doznačuje izravno korisniku ili na način da Općina Markušica u cijelosti ili 
djelomično plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 
 
 Odobrenim iznosom naknade Općina Markušica izravno podmiruje   troškove 
stanovanja: 

 
1. Troškovi komunalne naknade za korišteni stambeni prostor  

 
U slučaju postojanja opravdane sumnje da naknada neće biti korištena za odobrenu 

namjenu a što se dokazuje neplaćanjem računa od strane korisnika Općina Markušica može 
ukupan iznos naknade izravno  usmjeriti na plaćanje troškova stanovanja ovlaštenoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu . 
 



 Preostali iznos pomoći,nakon podmirenja troškova, korisniku se doznačuje na tekući 
račun . 
  
JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 
 

Članak  14. 
 

Jednokratna pomoć, kao poseban oblik novčane ili materijalne pomoći,  može se odobriti  samcu ili 

obitelji koji ispunjava uvjete iz članka  5. ove Odluke i koji su se našli u položaju trenutačne 

materijalne ugroženosti  iz razloga na koje nisu mogli, odnosno  ne mogu utjecati, te radi toga nisu u 

mogućnosti podmiriti neke osnovne životne  potrebe  (kao što su školovanje djeteta, bolest ili smrt 

člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke namirnica za domaćinstvo, nabavke osnovnih predmeta 

u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće ili obuće i drugo), a prema ocjeni i odluci Načelnika. 

 Jednokratna pomoć može se odobriti u novcu ili naravi.  

 Jednokratna pomoć može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično kad se utvrdi da je to 

povoljnije za  korisnika  ili da on pomoć u novcu ne  koristi, odnosno  da postoji velika vjerojatnost da 

tu pomoć neće koristiti namjenski.  

 Najviši iznos jednokratne novčane pomoći koji se može  ostvariti u jednoj proračunskoj godini 

utvrđuje se Programom socijalne skrbi za proračunsku godinu. 

 Jednokratna pomoć odobrava se rješenjem a koje donosi Načelnik. 

  Jednokratne  pomoći mogu se odobravati do visine sredstava osiguranih  Programom  

socijalne skrbi za proračunsku godinu.  

NOVČANI DAR  ZA NOVOROĐENO DIJETE 
 

Članak  15. 
 

Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja s  

prebivalištem i boravištem na području Općine u visini  utvrđenoj  Programom socijalne skrbi za 

proračunsku godinu. 

 
POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA 
 

Članak  16. 
 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova osigurava se za pogreb osobe koja nema 
obaveznika uzdržavanja temeljem Obiteljskog zakona, koja to pravo ne može ostvariti 
temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa. 
 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se izuzetno odobriti i za podmirenje 
troškova pogreba osobe čiji su članovi obitelji ili obaveznici uzdržavanja ispunili uvjete za 
ostvarivanje prava na ovu vrstu pomoći, odnosno koji nisu u mogućnosti osobnim radom 
osigurati sredstva za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. 
 
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odobrava se najviše do iznosa utvrđenog programom 
socijalne skrbi za proračunsku godinu. 
 
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odobrava se rješenjem a koje donosi Načelnik. 



 

 
SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 
 

Članak  17. 
 

Pravo na pomoć za troškove prijevoza mogu ostvariti redovni učenici  srednje škole koji imaju 

prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenim posebnim zaključkom 

načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Programu socijalne skrbi za proračunsku godinu. 

 

 

III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak  18. 
 

U primjeni ove Odluke na određeni način primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj 
skrbi, obiteljskog Zakona, drugih zakona i podzakonskih akata. 
 

Članak  19. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Program socijalnoj skrbi ,Klasa 550-
01/98-01 od dana 06.11.1998.g. 
 

Članak  20. 
 

Plan aktivnosti i socijalne uključenosti korisnika, bit će sačinjen u suradnji sa Centrom 
za socijalnu skrb sukladno individualnom planu. 
 

Članak  21. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko 
srijemske županije. 
 
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Radenko Bošković 

 

 


