
                       
       REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

            OPĆINA MAJUR 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 550-02/17-01/1 

URBROJ: 2176/14-01-17-1  

Majur, 26. rujna 2017. godine  

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16 i 16/17 – dalje u tekstu: Zakon) i članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni 

vjesnik« Općine Majur, broj 11/13 i 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14) 

Općinsko vijeće Općine Majur na 3. sjednici održanoj 26. rujna 2017. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi Općine Majur 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

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

Općine Majur (dalje u tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i 

postupak. 

 

Članak 2. 

Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvariti 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 (dalje u tekstu: 

Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom 

Odlukom osiguravanju se sukladno proračunskim sredstvima Općine za tekuću godinu. 

 

Članak 4. 

Izrazi koji se koriste u ovoj odluci u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske 

osobe. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 5. 

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

 za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja određen Zakonom 

 za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom odlukom 

- hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine. 

 

 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d6b20ZDJXpJOLM&tbnid=7mB7cMwrLgV2PM:&ved=&url=http://hr.wikipedia.org/wiki/Grb_Republike_Hrvatske&ei=3QdAUu_0OZHIswaBwYCADw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNH22SpvqdMkXZkGm6iWGHsG5eZKHw&ust=1380014430421142


Članak 6. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od 

slijedećih uvjeta: 

1. socijalni uvjet 

2. uvjet prihoda 

 

Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju Rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje 

pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema prihod viši od: 

 

samac       1.400,00 kuna 

dvočlana obitelj     1.900,00 kuna 

za svakog daljnjeg člana 

dodaje se iznos od     

   500,00 kuna 

 

Prihodima u smislu stavka 3. ovog članka smatra se iznos prosječnog prihoda samca ili 

obitelji odnosno kućanstva ostvarenoga (isplaćenoga) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u 

kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna 

sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki 

drugi način. 

 

U prihode se ne uračunavaju prihodi propisani člankom 31. Zakona te novčana davanja 

temeljem ove Odluke. 

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

Članak 7. 

Oblici pomoći po ovoj Odluci su: 

1. naknada za troškove stanovanja;   

2. pravo na troškove ogrjeva; 

3. jednokratna novčana pomoć;  

4. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova; 

5. pomoć u naravi mještanima lošeg imovinskog statusa;  

6. pomoć za poboljšanje stambenih uvjeta mještanima lošeg imovinskog statusa;   

7. novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta; 

8. novčana pomoć obiteljima s troje i više djece za opremanje djece za vrtićku/školsku 

godinu; 

9. novčana pomoć za školsku prehranu djeci koja pohađaju osnovnu školu; 

10. novčana pomoć za sufinanciranje školovanja studenata i učenika (stipendija); 

11. sufinanciranje izleta za učenike; 

12. pomoć obiteljima za školsku djecu slabijeg imovinskog statusa;   

13. darovi djeci za Svetog Nikolu; 

14. poticajna sredstva za upis djece u Područnu školu Graboštani; 

15. novčana pomoć za troškove života osoba s invaliditetom; 

16. drugi oblici pomoći od interesa za Općinu. 

 

 

 

 

 



1. Naknada za troškove stanovanja 

Članak 8. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 

naknade. 

Članak 9. 

Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, vode, komunalne naknade, odvoz kućnog otpada, 

električne energije, plina i drugih energenata grijanja te drugi troškovi stanovanja u skladu s 

posebnim propisima. 

 

Naknada se može odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da se u cijelosti ili 

djelomično plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu 

troškova za stanovanje iz stavka 1. ovog članka.  

 

Novčana potpora korisniku za podmirenje troškova stanovanja obračunava se mjesečno u 

iznosu: 

samac          90,00 kuna 

samac s općom nesposobnosti za rad   100,00 kuna 

dvočlana obitelj      120,00 kuna 

tročlana obitelj      140,00 kuna 

četveročlana obitelj      160,00 kuna 

peteročlana obitelj      180,00 kuna 

šest i više članova obitelji     220,00 kuna 

 

Ukoliko su iznosi na dostavljenim uplatnicama manji od iznosa utvrđenog u stavku 3. ovog 

članka, plaćat će se iznos na uplatnicama. 

 

Iznimno, iznos naknade za troškove stanovanja može se odobriti mjesečno do iznosa polovice 

iznosa zajamčene minimalne naknade. 

 

2. Pravo na troškove ogrjeva 

Članak 10. 

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se 

pravo na troškove ogrjeva sukladno odluci jedinice područne (regionalne) samouprave. 

 

3. Jednokratna novčana pomoć 

Članak 11. 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji ispunjava socijalni uvjet 

ili uvjet prihoda i koji se nađe u izuzetno teškom položaju materijalne ugroženosti iz razloga 

na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška bolest, elementarna nepogoda i 

slično) ili izuzetno teškoj zdravstvenoj situaciji (odlazak na liječenje i/ili operaciju u 

inozemstvo) i radi toga ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe. 

 

Zahtjev korisnika za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka obrađuje Jedinstveni upravni 

odjel na temelju odgovarajuće dokumentacije.  

 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti do iznosa od 2.000,00 kuna, a samo u izuzetno 

posebnim situacijama teške materijalne i zdravstvene ugroženosti pomoć se može odobriti u 

većem iznosu. 

 



Pomoć iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 2.000,00 kn godišnje (u novcu ili naravi) 

odobrava Općinski načelnik Općine Majur, a preko iznosa od 2.000,00 kn Općinsko vijeće 

Općine Majur po prijedlogu Općinskog načelnika Općine Majur. 

 

4. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

Članak 12. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je imala 

prebivalište na području Općine, a koju nema tko sahraniti ili je osoba nepoznata. 

 

Pomoć iz stavka 1. ovog članka podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova 

ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća. 

 

5. Pomoć u naravi mještanima lošeg imovinskog statusa  

Članak 13. 

Općina jednom ili više puta (ovisno o potrebi) godišnje dijeli paketiće s osnovnim živežnim 

namirnicama (brašno, šećer, ulje, sol, tjestenina ...) osobama koji su lošeg imovinskog statusa 

sukladno popisu centra za socijalnu skrb i utvrđenim potrebama na području same općine.  

 

6. Pomoć za poboljšanje stambenih uvjeta mještanima lošeg imovinskog statusa 

Članak 14.  

Ukoliko  se utvrdi da pojedino kućanstvo na području općine nema osnovnih stambenih uvjeta 

za život (npr. wc/kupatilo, prikladan prostor za stanovanje, peć za grijanje, krov 

prokišnjava…) odnosno da osobe žive u neadekvatnim/nehumanim uvjetima. Pomoć se 

odobrava po uočenim potrebama po posebnoj odluci Općinskog načelnika Općine Majur. 

 

7. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta 

Članak 15. 

Novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta ostvaruje se pod uvjetima:  

 

- da su oba roditelja državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem na području 

Općine Majur, 

- da je djetetu nakon rođenja prijavljeno prebivalište na području Općine Majur, 

- da je zahtjev za isplatu novčane pomoći podnesen u roku od 6 mjeseci od dana rođenja 

djeteta. 

 

Visina novčane pomoći utvrđuje se programom potreba u socijalnoj skrbi Općine Majur za 

tekuću godinu. 

 

8. Novčana pomoć obiteljima s troje i više djece za opremanje djece za vrtićku/školsku 

godinu 

Članak 16. 

Novčanu pomoć će ostvariti obitelji s troje ili više djece sukladno posebnoj odluci općinskog 

načelnika Općine Majur. 

 

9. Novčana pomoć za školsku prehranu djeci koja pohađaju osnovnu školu 

Članak 17. 

Pravo na novčanu pomoć za  školsku prehranu ostvaruju sva djeca s prebivalištem na 

području Općine:  

- koja pohađaju Osnovnu školu Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica – Područnu školu 

Graboštani, školska prehrana financira se u 100% iznosu; 



 

- koja pohađaju Osnovnu školu Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica od 5 do 8 razreda, 

školska prehrana sufinancira se u iznosu kojem odredi Općinski načelnik Općine Majur na 

početku svake školske godine. 

 

10. Novčana pomoć za sufinanciranje školovanja studenata i učenika 

Članak 18. 

Novčanu pomoć za sufinanciranje školovanje studenata i učenika srednje škole ostvaruju 

studenti i učenici koji prođu na natječaju za dodjelu stipendija te potpišu Ugovor o 

stipendiranju. 

 

Odluku o broju stipendija i njenom iznosu donosi Općinsko vijeće Općine Majur na prijedlog 

Općinskog načelnika Općine Majur. 

 

11. Sufinanciranje izleta za učenike  

Članak 19. 

Pravo na novčanu pomoć za sufinanciranje troškova izleta za učenike Osnovne škole 

Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica – Područne škole Graboštani i učenike Osnovne 

škole Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica od 5 do 8 razreda ostvaruje se sukladno 

podnesenoj zamolbi ravnatelja za sufinanciranje. 

 

Novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Općinskog načelnika Općine Majur za djecu 

koja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Majur. 

 

12. Pomoć obiteljima za školsku djecu slabijeg imovinskog statusa 

Članak 20. 

Pomoć se ostvaruje u skladu s posebnom odlukom Općinskog načelnika Općine Majur, a 

odnosi se na pomoć obiteljima koji imaju školsku djecu kako bi im se pomoglo u financiranju 

predstava, maturalca, nabavka odjeće/obuće i pribora za školu te ostalog za čim se ukaže 

potreba. 

 

13. Darovi djeci za Svetog Nikolu 

Članak 21. 

Darovi djeci za Sv. Nikolu je oblik pomoći kojim Općina daruje prigodne paketiće djeci do 8. 

razreda osnovne škole koja imaju prijavljeno prebivalište na području Općine. 

 

14. Poticajna sredstva za upis djece u Područnu školu Graboštani 

Članak 22.  

Novčana pomoć koja se isplaćuje  roditeljima djece koja se upišu u Osnovnu školu Davorina 

Trstenjaka Hrvatska Kostajnica - Područnu školu Graboštani, a iznosi 500,00 kuna po djetetu. 

 

Općinski načelnik Općine Majur odobrava isplatu  novčanih sredstava po podacima koje 

dostavi Osnovna škola Davorina Trstenjaka Hrvatska Kostajnica - Područna škola Graboštani.  

 

15. Novčana pomoć za troškove života osoba s invaliditetom 

Članak 23. 

Pravo na novčanu pomoć za troškove života osoba s invaliditetom imaju osobe ometane u 

psihofizičkom razvoju. 

 



Ovaj vid pomoći je jednokratna novčana naknada koja se odobrava godišnje po podnesenoj 

zamolbi, a sve sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća Općine Majur. 

 

16. Drugi oblici pomoći od interesa za Općinu 

Članak 24. 

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 Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi za tekuću godinu. 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 25. 

U postupku rješavanja o pomoćima utvrđenim ovom odlukom nadležan je Jedinstveni upravni 

odjel, ako ovom odlukom nije drukčije određeno. 

 

Jedinstveni upravni odjel provodi postupak na temeljnim načelima socijalne skrbi sukladno 

Zakonu. 

 

Nadzor nad provedbom rješenja donesenih temeljem ove Odluke provodi Jedinstveni upravni 

odjel. 

 

Članak 26. 

Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom odlukom podnosi se na urudžbeni 

zapisnik  na propisanom obrascu uz koji podnositelj zahtjeva prilaže odgovarajuće dokaze i 

isprave. 

 

Nadležno tijelo može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je radi 

zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak. 

 

Članak 27. 

Nadležno tijelo je dužan po zahtjevu donijeti rješenje u roku od 30 dana od dana podnošenja 

urednog zahtjeva. 

 

Članak 28. 

Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je svaki mjesec donositi uplatnice za troškove 

stanovanja i dokaze o prihodima. 

 

Ako korisnik iz neopravdanog razloga ne izvrši obveze iz stavka 1. ovog članka neće mu biti 

plaćeni troškovi stanovanja iz proračunskih sredstava Općine za mjesec u kojem nije izvršio 

obvezu. 

 

Ako korisnik ne izvršava obvezu iz stavka 1. ovog članka duže od dva mjeseca Jedinstveni 

upravni odjel će pozvati korisnika. Ukoliko se korisnik ne odazove pozivu utvrdit će se 

prestanak prava po službenoj dužnosti. 

 

Članak 29. 

Radno sposoban ili djelomično radno sposoban korisnik naknade za troškove stanovanja 

dužan je odazvati se pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. 

 

U radovima za opće dobro korisnik naknade za troškove stanovanja može sudjelovati 

najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno. 



 

Centar za socijalnu skrb mjesečno dostavlja podatke o radno sposobnim i djelomično radno 

sposobnim osobama (korisnicima zajamčene minimalne naknade) te članovima njihovog 

kućanstva. 

 

Centru za socijalnu skrb se jednom mjesečno dostavljaju podaci o osobama koje su se 

odazvale radovima za opće dobro. 

 

Ukoliko korisnik naknade za troškove stanovanja odnosno osoba koja je to pravo zatražila, 

odbije poziv za sudjelovanje u radovima za opće dobro, odjel će obustaviti rješenje od 

primjene odnosno neće odobriti zatraženo pravo na naknadu. 

 

Članak 30. 

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu u 

prihodima i imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje pomoći, a najkasnije u roku 

od 15 (petnaest) dana od dana nastanka promjene. 

 

Članak 31. 

Jedinstveni upravni odjel povremeno preispituje činjenice i okolnosti odlučujuće za 

ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi novo 

rješenje. 

 

V. KAZNENE ODREDBE 

Članak 32. 

Novčanom kaznom sukladno odredbama Zakona kaznit će se korisnik ako je dao neistinite 

podatke na temelju kojih je ostvario pomoć po ovoj odluci. 

 

Članak 33. 

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

prijavljivanjem promjena koja utječu na gubitak ili visinu pomoći u određenom roku, ostvario 

pomoć na koju nije imao pravo dužan je vratiti neosnovano primljenu pomoć i nadoknaditi 

štetu Općini. 

 

Kada Jedinstveni upravni 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. 

 

O povratu neosnovano primljene pomoći odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel. 

 

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

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 34. 

Postupci koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama 

ove Odluke. 

 

Članak 35. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje se primjenjivati Odluka o socijalnoj skrbi Općine 

Majur (»Službene novine Općine Majur«, broj 2/14 i 5/14). 

 



Članak 36. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine 

Majur«. 

 

Predsjednik 

Općinskog vijeća 

 

Zdravko Bobetko 

 


