REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinski načelnik
Klasa: 550-02/21-02/1
Urbroj:2111/05-03-21-03
Đulovac, 07. siječanj 2021.
Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13,152/14 ,
99/15,52/16,16/17, 130/17,98/19, 64/20 i 138/20 ), članka 5. i 6. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u
Općini Đulovac u 2021. godini (“Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 9/2020) i članka 50. Statuta Općine
Đulovac (“Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 2/XII, 2/XIII , 2/2018 i 6/2019 -Statutarne odluke o izmjeni i
dopuni Statuta Općina Đulovac) općinski načelnik donosi
ODLUKU
o kriterijima i načinu ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja
ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji te načini ostvarivanja prava na isplatu naknada iz proračuna Općine Đulovac
za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2021. godinu.
Članak 2.
Pod pojmom „ Ostale naknade iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na
području Općine Đulovac za 2021. godinu“ podrazumijevaju se novčane naknade za podmirivanje socijalnih
potreba slijedećih kategorija socijalno ugroženih samaca ili kućanstva koji imaju prebivalište na području Općine
Đulovac :
1. Razvojačeni hrvatski branitelji koji su bolesni koji su nezaposleni i čiji ukupni prihodi po članu
domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelaze 1.000,00 kn/članu
2. Umirovljenici koji zbog starosti (65 i više godina života) ili nemoći ne mogu samostalno skrbiti o
osnovnim životnim potrebama, bez šire su obiteljske potpore, a žive u izuzetno teškoj materijalnoj
situaciji i /ili su narušenog zdravlja, čija mirovina ne prelazi 1.000,00 kn/članu
3. Samci s posebnim potrebama koji zbog starosti (65 i više godina života) ili nemoći ne mogu samostalno
skrbiti o osnovnim životnim potrebama, bez šire su obiteljske potpore, a žive isključivo od osobne
invalidnine u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji i /ili su narušenog zdravlja,
4. Samohrani roditelji čiji prihodi čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne
prelaze 1.500,00 kn/članu
5. Roditelji djece s posebnim potrebama čiji ukupni prihodi po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca
ne prelaze 1.500,00 kn/članu
6. Korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb koji ne
ispunjavaju uvjete iz čl.8. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik” Općine Đulovac broj 1/16 i 3/16 –
izmjene i dopune), a pripadaju kategoriji iz točke 1.,2.,3.,4. i 5. stavka 1. čl. 2. ove Odluke
U prihode samca ili kućanstva ne uračunava se:
·
naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne samouprave
naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave
·
novčana naknada za tjelesno oštećenje
·
ortopedski dodatak

·
doplatak za pomoć i njegu
·
osobna invalidnina
·
doplatak za djecu
·
državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema
posebnim propisima
·
novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema
posebnom propisu o veterinarstvu
·
stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29.
godine života
·
naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
·
iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za
zdravstvene potrebe
·
iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih
osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
·
iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
·
iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za
socijalnu skrb
·
iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog
uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
·
nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
·
novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
·
novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na
obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
·
osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak,
naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na
besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
·
osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge
osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne
udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
·
novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno
potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima te jedinice
·
primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u
Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i
statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja,
pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju odluka
predstavničkih tijela, do iznosa zajamčene minimalne naknade.
Članak 3.
Postupak za ostvarivanje prava iz čl. 2. ove Odluke pokreće se na temelju javnog poziva koji će na temelju ove
odluke objaviti općinski načelnik.
Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Đulovac i na mrežnoj stranici općine www.djulovac.hr .
Zahtjevi za isplatu naknade za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području Općine Đulovac za
2021. godinu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Đulovac od dana objave natječaja .
Iz jednog kućanstva zahtjev može podnijeti samo jedan član.
U slučajevima da iz istog kućanstva zahtjev podnese više osoba , razmatrat će se zahtjev člana kućanstva prema
redoslijedu zaprimanja , dok će se zahtjev/i drugog člana/članova odbaciti kao neosnovan.
Javni natječaj je otvoren od dana objave do 31.12.2021. godine ili do isteka sredstava osiguranih za tu namjenu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, korisnici prava dužni su
priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje
prava utvrđenih ovom Odlukom.
Jedinstveni upravni odjel će u roku od 15 dana, od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno
dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava iz 2. ove Odluke.
Članak 4.
Visina novčane naknade iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na
području Općine Đulovac za 2020. godinu može se odobriti do iznosa od 500,00 kuna po pojedinom zahtjevu.
U posebno teškim slučajevima potrebitih iz kategorije socijalno ugroženih samaca sa posebnim potrebama i/ili
roditelja djece sa posebnim potrebama koji udovoljavaju uvjetima iz članka 2. , točke 3. ove Odluke naknada se
može odobriti i do iznosa višeg od iznosa određenog u st. 1. ovog članka, u kojem slučaju se naknada može
isplatit i u naravi.
Visinu novčane naknade i naknade u naravi iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa
socijalne skrbi na području Općine Đulovac za 2021. godinu iz st.2. i 3. ovog članka za svaki pojedini zahtjev
određuje općinski načelnik na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Đulovac.
Novčana naknada iz proračuna Općine Đulovac za podmirivanja ostalih programa socijalne skrbi na području
Općine Đulovac za 2021. godinu može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istom korisniku jednom
godišnje, osim u posebno teškim slučajevima kad se ista može odobriti i dva puta godišnje , o čemu odlukom
odlučuje općinski načelnik.“
Članak 5.
Odluku o ostvarivanju prava iz članka 2. ove odluke kao i visinu naknade iz članka 3. ove Odluke donosi općinski
načelnik, na prijedlog Socijalnog vijeća.
Na odluku općinskog načelnika žalba nije dopuštena.
Članak 6.
Sredstva za ostvarivanje ove Odluke i iznosu od 100.000,00 kn osigurana su u proračunu Općine Đulovac za
2021. godinu u programu 1007: Socijalna skrb, Akt.A100703 Ostali programi socijalne skrbi, pozicija:104,
konto:37219-ostale naknade iz proračuna u novcu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak

