
Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 
157/13) i članka 36. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 
14/13 i 27/13), Općinsko vijeće Općine Sračinec na 8. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2014. 
godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o socijalnoj skrbi na području  

Općine Sračinec 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se prava u sustavu socijalne skrbi koje osigurava Općina Sračinec    
(u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi te nadležnost i postupak ostvarivanja tih 
prava. 
 

Članak 2. 
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) ukoliko ovom 
Odlukom nije drugačije određeno. 
 

Članak 3. 
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Sračinec 
za svaku kalendarsku godinu, a na temelju usvojenog Socijalnog plana u djelatnosti socijalne 
skrbi na području Općine Sračinec. 

 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine 
ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na 
teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih i fizičkih osoba. 
 
 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 4. 
Korisnici socijalne skrbi u smislu ove Odluke (u daljnjem tekstu: Korisnik) su samac i 
kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih  potreba, a nisu 
ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili 
na drugi način. 

 
 
 
 



Članak 5. 
Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem ove Odluke mogu ostvariti isključivo hrvatski 
državljani koji imaju prebivalište na području Općine Sračinec te koji ispunjavaju uvjete 
prema kriterijima iz ove Odluke. 
 
Korisnici socijalne pomoći kojima je određeno pravo iz socijalne skrbi po ovoj Odluci 
osigurano rješenjem ili zaključkom upravnog ili drugog tijela, ne mogu to pravo prenositi na 
druge osobe, niti se ta prava mogu nasljeđivati. 
 
 
III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 6. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan 
od sljedećih uvjeta: 

− socijalni uvjet, 

− uvjet prihoda, 

− posebni uvjet. 
 

Članak 7. 
Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja centra za socijalnu skrb samac, 
obitelj ili njezin član ostvaruje jedno od sljedećih prava, i to: 

− zajamčenu minimalnu naknadu, 

− doplatak za pomoć i njegu, 

− osobnu invalidninu. 
 

Činjenica ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se odgovarajućim rješenjem 
centra ili posljednjom isplatnicom pomoći koja ne može biti starija od 3 mjeseca, računajući 
od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen. 
 

Članak 8. 
Korisnik ispunjava uvjet prihoda, ako mu ukupni prosječni mjesečni prihod domaćinstva 
iznosi: 

− samac do 1.250,00 kn, 

− dvočlana obitelj do 2.500,00 kn, 

− tročlana obitelj do 3.750,00 kn, 

− četveročlana obitelj do 4.000,00 kn, 

− ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana 
povećava se za 500,00 kn. 

 
Pod obitelji u smislu odredbe ovoga članka smatraju se i jednoroditeljska obitelj i 
izvanbračna zajednica. 

 
 
 



Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda 
domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja članovi domaćinstva 
ostvaruju po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. 
 
Kao dokaz o visini prihoda iz stavka 3. ovoga članka koristi se potvrda Porezne uprave o visini 
dohotka, potvrda poslodavaca o visini plaće, potvrda (odrezak) o visini mirovine, kao i izjave 
podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva o imovini kojom raspolažu. 
 
Svi članovi obitelji moraju dokazati svoj status (zaposlen/nezaposlen/učenik/student). Svaki 
nezaposlen samac ili član obitelji mora biti uredno prijavljen kod Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje, a djeca starija od 15 godina dokazuju svoj status učenika ili studenta 
odgovarajućim potvrdama škole i ili fakulteta. 
 

Članak 9. 
Posebni uvjet ispunjavaju samac ili obitelj sa specifičnim potrebama, u prevladavanju 
posebnih materijalnih teškoća (teška bolest, elementarna nepogoda i sl.). 
 
 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 
 

Članak 10. 
Prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci odnose se prvenstveno na slijedeće oblike pomoći: 

− pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 

− pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, 

− ostali oblici socijalne pomoći. 
 
 
a) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

 
Članak 11. 

Pod troškove stanovanja u smislu ove Odluke spadaju troškovi najamnine, pričuve, 
komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode i odvodnje te drugi troškovi 
stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 
naknade prema Zakonu o socijalnoj skrbi.  

 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene 
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, sukladno odredbama Zakona o 
socijalnoj skrbi. 
 
Pravo na pomoć za troškove stanovanja ostvaruje se na način da Općina djelomično ili u 
cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu iz 
stavka 1. ovog članka, do iznosa pomoći utvrđenog posebnim rješenjem ili zaključkom. 
 



b) Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 

 
Članak 12. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva ostvaruju korisnici socijalne skrbi koji se 
griju na drva, a imaju prebivalište na području Općine Sračinec. 

 
Korisniku pomoći za podmirenje troškova ogrijeva osigurava se jednom godišnje 3m3 drva i 
to kroz odobravanje novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrijeva u visini koju odlukom 
odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave ili plaćanjem troškova nabave 
drva ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila. 
 
 
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA SOCIJALNE SKRBI 
 
 
a) Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

 
Članak 13. 

Postupak za ostvarenje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja pokreće se na 
zahtjev korisnika. 
 
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sračinec. 
 

Članak 14. 
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju 
uvjeta iz ove Odluke i to: 

− preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i boravištu, 

− potvrda ili izjava o članovima zajedničkog kućanstva, 

− dokazi o novčanim primanjima članova kućanstva, 

− dokaz o površini stana ili kuće u vlasništvu korisnika ili člana zajedničkog 
kućanstva, 

− izjava da korisnik ili član zajedničkog kućanstva nema u vlasništvu ili suvlasništvu 
kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, odnosno 
poslovni prostor ili kuću za odmor, 

− potvrdu da su korisnik i punoljetni članovi  zajedničkog kućanstva radno 
nesposobne osobe, ili da su radno sposobne osobe koje su uredno prijavljene u 
evidenciji nezaposlenih osoba, 

− druge dokaze prema ocjeni Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sračinec. 
 

Članak 15. 
Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi nadležno tijelo Općine Sračinec u roku od 
30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

 
Općina Sračinec djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja na temelju rješenja iz stavka 1. ovog članka. 
 



b) Pomoć na podmirenje troškova ogrijeva 

 
Članak 16. 

Korisnicima pomoći za stanovanje koji se griju na drva odobrava se pomoć za podmirenje 
troškova ogrijeva jednom godišnje u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne 
(regionalne) samouprave. 

 
Rješenje o ostvarenju prava na podmirenje troškova ogrijeva donosi Jedinstveni upravni 
odjel Općine Sračinec na temelju popisa korisnika dobivenog od Centra za socijalnu skrb. 
 
 
c) Ostali oblici socijalne skrbi 

 
Članak 17. 

Ostali oblici socijalne skrbi iz članka 13ove Odluke, rješavaju se na slijedeći način: 

• Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik materijalne pomoći samcu ili obitelji 
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. U postupku priznavanja jednokratne novčane pomoći 
korisnik je dužan pribaviti dokaze o opravdanosti potrebe radi koje podnosi zahtjev. 
O visini jednokratne novčane pomoći odlučuje zaključkom općinski načelnik, na 
prijedlog Socijalnog vijeća. 

• Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti korisniku koji uslijed 
trenutnih okolnosti nije u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove 
ukopa članova kućanstva odnosno obitelji pod uvjetom da traženu pomoć ne može 
osigurati po drugoj osnovi. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova utvrđuje se u 
iznosu najnižih osnovnih troškova pogreba, a plaćanje se vrši direktno pružateljima 
tih usluga. Na imovini umrle osobe izvršiti će se hipotekarna uknjižba u korist Općine 
Sračinec, kako bi se po provedenoj ostavinskoj raspravi naknadno moglo refundirati 
pogrebne troškove od nasljednika imovine. 

• Jednokratna novčana pomoć obiteljima sa novorođenim djetetom odobrava se u 
iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete. Pravo na dodjelu novčanog 
iznosa imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području 
Općine Sračinec uz predočenje preslike izvoda iz matice rođenih, bez obzira na 
socijalni status. 

• Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom Božića ostvaruju 
umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Sračinec, a uvjete i visinu 
pomoći određuje općinski načelnik za svaku tekuću godinu, ovisno o mogućnostima 
proračuna. 

• Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruju svi učenici srednjih škola sa 
područja Općine Sračinec, a sukladno odlukama Varaždinske županije i Općine 
Sračinec. Općina Sračinec izvršava plaćanje prijevoza učenika srednjih škola na 
temelju ispostavljenog računa Varaždinske županije, sukladno potpisanim ugovorima. 

 
 



• Subvencije toplog obroka učenika u osnovnoj školi ostvaruju učenici čiji su obitelji 
korisnici pomoći za stanovanje te učenici koje odrede ravnatelji osnovnih škola prema 
socijalnim kriterijima. Ravnatelji osnovnih škola dostavljaju zahtjeve za podmirenje 
troškova školske kuhinje prije donošenja proračuna za slijedeću godinu, kako bi se u 
proračunu osigurala potrebna sredstva. 

• Pravo na subvencionirani boravak djece u predškolskim ustanovama ostvaruju 
roditelji koji imaju prebivalište na području Općine Sračinec, a visina učešća Općine 
Sračinec u ekonomskoj cijeni smještaja djece u predškolske ustanove utvrđuje se 
posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Sračinec. 

• Pravo na stipendiju nadarenim učenicima i studentima ostvaruju učenici i studenti 
koji imaju prebivalište na području Općine Sračinec na temelju provedenog natječaja, 
sukladno posebnoj Odluci Općinskog vijeća. 

• Jednokratne novčane potpore studentima ostvaruju povodom božićnih i 
novogodišnjih praznika svi studenti sa područja Općine Sračinec, a visinu potpore 
određuje općinski načelnik  za svaku tekuću godinu, ovisno o mogućnostima 
proračuna. 

• Pravo na poklon pakete povodom Sv. Nikole ostvaruju sva djeca sa prebivalištem na 
području Općine Sračinec  do 15 godina starosti, a vrijednost poklon paketa i popis 
djece utvrđuje se za svaku tekuću godinu, ovisno o mogućnostima proračuna. 

• Ostale pomoći su različiti oblici pomoći koje može odobriti općinski načelnik na 
prijedlog socijalnog vijeća ili Jedinstvenog upravnog odjela, a posebno se to odnosi na 
novčane potpore obiteljima sa četvero i više djece, podmirenje troškova nabave 
udžbenika za učenike osnovnih škola slabijeg imovinskog statusa, podmirenje 
troškova školarina za upis na fakultet za studente slabijeg imovinskog statusa i drugi 
oblici pomoći. 

 
 
VI. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 18. 
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se korisnik socijalne skrbi 
ako je dao neistinite podatke na temelju kojih je ostvario određena prava po ovoj Odluci. Uz 
utvrđenu novčanu kaznu, korisnik socijalne skrbi koji je dao neistinite podatke gubi pravo na 
ostvarenje prava socijalne skrbi iz ove Odluke u razdoblju od godine dana. 
 
 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 19. 
Centar za socijalnu skrb dužan je dostavljati Općini Sračinec podatke o radno sposobnim ili 
djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno 
sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene 
minimalne naknade.  
 
 



Osoba koja prima zajamčenu minimalnu naknadu dužna je odazvati se pozivu Općine 
Sračinec za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. 
 
U radovima za opće dobro iz prethodnog stavka korisnici zajamčene minimalne naknade 
mogu sudjelovati najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno. 
 
Općina Sračinec vodi evidenciju o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se 
odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro i dostavlja je Centru za socijalnu skrb. 
 

Članak 20. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske 
županije“. 
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