
Na temelju članka 17.Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22 i 46/22) i članka
30.Statuta Općine Erdut (Službeni glasnik Općine Erdut 91/21.) Općinsko vijeće Općine
Erdut na svojoj 8. sjednici održanoj dana 15.12.2022.g. donosi

ODLUKU
o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba

socijalno ugroženog stanovništva

I.OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se osnove i mjerila za priznavanje prava iz Programa
zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog stanovništva Općine Erdut (u daljnjem tekstu -
Programa).

Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i
ženski rod.

Članak 3.
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog stanovništva općine Erdut utvrđen je sa
svrhom zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija građana koji su se
zbog različitih okolnosti našli u stanju socijalno zaštitne potrebe
U skladu sa Programom općine Erdut utvrđuju se najugroženije kategorije građana odnosno
korisnici Programa , a to su :

1.Staračka jednočlana i dvočlana domaćinstva
2.Mnogočlane obitelji manjeg imovnog stanja
3.Umirovljenici sa niskim mirovinama
4.Osobe sa invaliditetom
5.Korisnici zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
6.Djeca bez roditelja

II.KORISNICI

Članak 4.
Prava iz članka 3. ove Odluke mogu se priznati ili odobriti hrvatskom državljaninu s

prebivalištem na području Općine Erdut temeljem
socijalnog statusa - korisnici zajamčene minimalne naknade.
materijalnog statusa– prihodi ne veći od propisanih za priznavanje prava na zajamčenu
minimalnu naknadu prema  odredbama   Zakona o socijalnoj skrbi .

Strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Erdut osobi
bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području
Općine Erdut.

Stranac pod supsidijarnom zaštitom i azilant te članovi njihove obitelji koji zakonito
borave na području Općine Erdut, kao i stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima
mogu ostvariti naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom
Odlukom ili Zakonom o socijalnoj skrbi, zakonima kojima je uređena zaštita od trgovanja



ljudima i zakonom kojim se uređuje status, prava i obveze osoba s odobrenom
međunarodnom zaštitom.

Iznimno, pravo na jednokratnu naknadu i pravo na uslugu smještaja može se priznati i
osobi koja nije obuhvaćena stavcima 1.,  2. i 3. ovoga članka pod uvjetima propisanim ovom
Odlukom i Zakonom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla u svrhu
- pomoći kod požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja (bolest, smrt člana obitelji  i sl.)
- pomoći za nabavku pomagala osobama s posebnim potrebama
- pomoći za troškove školovanja

Članak 5.
Prihodima samca i obitelji smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja
ostvare po osnovi rada,  mirovine, naknade za vrijeme nezaposlenosti  ili na drugi način.
U prihode se ne računaju novčana sredstva navedena u članku 30. Zakona o socijalnoj skrbi.

III.VRSTE NAKNADA I POMOĆI

Članak 6.
Korisnicima se mogu priznati prava iz Programa na :

1. naknadu za  troškove stanovanja
2. naknadu za pogrebne troškove
3. pomoć za  troškove  prehrane za učenike osnovnih škola
4. pomoć za  troškova boravka djece u dječjim vrtićima
5. pomoć za  troškove školovanja
6. pomoć za troškove  ljetovanja djece- učenika osnovnih škola
7. jednokratne prigodne pomoći i pomoći u naturi
8. pomoć obiteljima  u slučaju požara, poplava  i drugih teških socijalnih stanja (bolesti,

smrti člana obitelji i dr.)  te nabavku pomagala osobama s posebnim potrebama
9. pomoć za opremanje novorođenog djeteta

1.Naknada za troškove stanovanja

Članak 7.
Pravo na naknadu za  troškove stanovanja  priznaje se korisniku zajamčene minimalne

naknade.
Rješenje kojim se priznaje pravo na naknadu za troškove stanovanja donosi

Jedinstveni upravni odjel.
Naknada za troškove stanovanja odnosi se na:

-najamninu
-komunalnu naknadu
-troškove grijanja
-vodne usluge
-troškovi koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade



Članak 8.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja nema korisnik ako osim kuće koju koriste za
stanovanje svoje obitelji, ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili kuću za odmor ili je
imao kuću , stan ili kuću za odmor i nekome je darovao u periodu unazad jednu godinu od
dana podnošenja zahtjeva ili dao ugovorom o doživotnom uzdržavanju (u tom slučaju postoji
klauzula tko ga je dužan uzdržavati, te ako imaju sposobnu djecu koja su ga dužna uzdržavati)

Članak  9.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se mjesečno u visini od najmanje

30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. Ako su
troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade , pravo na naknadu
za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja isplaćuje se mjesečno, na način da Općina
priznatu naknadu podmiri djelomično ili u potpunosti izravno u ime i za račun korisnika
zajamčene minimalne naknade.

Pravo se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva a Rješenje donosi Jedinstveni upravni
odjel Općine Erdut.

2.Naknada za pogrebne troškove

Članak 10.
Pravo na naknadu za pogrebne troškove priznaje se :
a) osobe nepoznatog prebivališta koje se sahranjuju na području Općine Erdut.
b) osobe koje nemaju članova uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca), a živjele su same i

ispunjavaju uvjete  iz kriterija prihoda iz članka 4. ove Odluke.
c) osobe koje su u trenutku smrti bile korisnici prava na zajamčenu minimalne naknade ili

član kućanstva koje je korisnik.

Naknada za pogrebne troškove odobrava se na način da se odobrena sredstva izravno uplate
ovlaštenoj  pravnoj ili fizičkoj  osobi koja je izvršila uslugu i izdala račun.

3.Pomoć za troškove prehrane za učenike osnovnih škola

Članak 11.
Pomoć za organiziranu prehranu u osnovnim školama može se odobriti do punog iznosa
cijene prehrane, obiteljima koje su korisnici stalne pomoći za uzdržavanje Centra za
socijalnu skrb ili ispunjavaju uvjete  iz kriterija prihoda iz članka 4. ove Odluke.

4.Pomoć za troškove boravka djece u dječjim vrtićima

Članak 12.
Pomoć za troškove boravka djece u dječjim vrtićima može se odobriti do punog iznosa
mjesečne cijene za dijete u predškolskoj grupi obiteljima koje su korisnici zajamčene
minimalne naknade   Centra za socijalnu skrb.



Osim korisnika zajamčene minimalne naknade, pomoć za troškove boravka djeteta u vrtiću
može se odobriti obiteljima koje imaju troje i više djece, do iznosa cijene za poludnevni
boravak djeteta u vrtiću.

Pomoć za troškove boravka djeteta/djece u vrtiću  podmiruje   se  na način da Općina Erdut
odobreni iznos uplaćuje izravno Dječjem  vrtiću Mali princ  ili vrtić koji ima koncesiju na
području Općine Erdut.

5.Pomoć za troškove školovanja

Članak 13.
Pomoć za troškove školovanja učenicima srednjih škola i studentima može se odobriti ako
njihove obitelji ispunjavaju kriterije iz članka 4. ove Odluke. Izuzetno, pomoć se može
odobriti i ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. ako Općinski načelnik na prijedlog stručnog
suradnika za društvene djelatnosti, ocijeni da bi nastavak školovanja ili usavršavanja bio
upitan bez dodjele pomoći.

Pomoć se može odobriti za nabavke učila, izrade diplomskih radova, školarine i
sudjelovanja na studijskim programima, a u iznosu primjerenom konkretnim prilikama i
raspoloživim sredstvima.

6.Pomoć za troškove ljetovanja djece-učenika osnovnih škola

Članak 14.
Pomoć za troškove organiziranog ljetovanja učenika osnovnih škola može se odobriti za
učenike  koji ljetuju u organizaciji Osnovnih škola s područja Općine Erdut.

Pravo na pomoć će se utvrđivati prema listi prioriteta koju predlože Osnovne škole, a može
se odobriti do punog iznosa  cijene organiziranoga ljetovanja.

Broj učenika i visina pomoći po učeniku odrediti će se sukladno iznosu sredstava osiguranih
proračunom  za tu namjenu u tekućoj godini

7.Jednokratne prigodne pomoći i pomoći u naturi

Članak  15.
Jednokratne prigodne novčane pomoći ili pomoći u naturi mogu se odobriti u povodu
blagdana samcu ili kućanstvu koji su korisnici zajamčene minimalne naknade i samcu ili
kućanstvu slabijeg imovnog stanja.

Osim u povodu blagdana, jednokratnu pomoć može odobriti Općinski načelnik, na prijedlog
stručnog suradnika za društvene djelatnosti, kad ocijeni da je u konkretnom slučaju to nužno
radi okolnosti u kojoj se našlo kućanstvo ili samac.



8. pomoć obiteljima  u slučaju požara, poplava  i drugih teških socijalnih stanja
(bolesti, smrti člana obitelji i dr.)  te nabavku pomagala osobama s posebnim
potrebama

Članak 16.
Visina pomoći kućanstvima u slučaju požara, poplava i drugih teških socijalnih stanja u
obitelji (bolesti, smrti člana obitelji), te za nabavku pomagala i druge primarne potrebe
osobama s posebnim potrebama, određuje se u iznosu primjerenom konkretnim prilikama i
raspoloživim sredstvima.

Odobrena potpora isplaćuje se na način da Općina Erdut plati dio ili cijeli račun pravnoj ili
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu ili isporučila robu, a samo iznimno  na račun korisnika.

9.Prava na pomoć za opremanje novorođenog djeteta

Članak 17.
Pravo na novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta mogu ostvariti roditelji svakog
novorođenog djeteta koji imaju prebivalište i borave na području Općine Erdut u pisanom
obliku na propisanom obrascu ili putem aplikacije e-Novorođenče Ministarstva uprave
Republike Hrvatske.

Kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na pomoć za opremanje novorođenog djeteta kao i
iznos  pomoći  Općine Erdut utvrđuje općinski načelnik.

IV.KRITERIJ ZA VISINU I PRIZNAVANJE  PRAVA

Članak 18.
Svi mještani općine Erdut , korisnici zajamčene minimalne naknade,  mogu ostvariti

na pomoć koju daje općina Erdut
Općina Erdut dodijelit će novčanu pomoć ili pomoć u naravi mještanima općine Erdut

kojima je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu  i to:
---- za samca u visini do 100 eura godišnje
--- za dvočlano kućanstvo do 200 eura godišnje
--- za tročlano kućanstvo do 300 eura godišnje
--- za četveročlano kućanstvo do 400 eura godišnje
--- za svakog dodatnog člana četveročlanom kućanstvu dodat će se iznos od 10 eura godišnje

Pomoć će se isplaćivati ili u novcu ili u naravi i to u cijelosti ili u mjesečnim iznosima
prema odluci općine Erdut.
Svaka tražena pomoć izvan okvira Zakona o socijalnoj skrbi RH,Odluke o korištenju prava iz
Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog stanovništva i Kriterija za visinu i
ostvarivanje prava na pomoć socijalno ugroženom stanovništvu općine Erdut razmatrat će se
pojedinačno o čemu će se donositi odgovarajuća Odluka.

Članak 19.



Općinski načelnik Općine Erdut svojim rješenjem utvrđuje ostala prava iz ove Odluke, a u
pravilu na prijedlog stručnog suradnika za društvene djelatnosti.
Općinski načelnik svojim rješenjem a na podneseni zahtjev koji nije u skladu s ovom
Odlukom može dodijeliti jednokratnu pomoć do 150 eura ako je zahtjev opravdan.

Članak 20.
Visina prigodnih novčanih pomoći i ostalih jednokratnih pomoći ili vrijednost pomoći u
naturi odrediti će se prema broju korisnika i iznosu sredstava osiguranih proračunom Općine
za tu namjenu u tekućoj godini.

V. POSTUPAK PRIZNAVANJA  PRAVA

Članak  21.
Postupak za priznavanje prava na pomoći iz ove Odluke pokreće se po podnesenom pisanom
zahtjevu.
Uz zahtjev, ovisno o vrsti pomoći , prilaže se

- dokumentacija kojom se dokazuje identitet i broj članova obitelji (preslike osobnih
iskaznica, rodnih listova ili domovnica za maloljetnike)

- dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i svih članova obitelji (dokazi o plaći,
mirovini, zajamčenoj minimalnoj naknadi, novčanoj naknadi sa Zavoda za
zapošljavanje radi  nezaposlenosti i svim drugim primanjima

- ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička
dokumentacija, smrtni list, dokazi o školovanju, o korištenju usluge vrtića,
prehrane u školi, računi za izvršenu uslugu ili robu, zapisnici nadležnih tijela i
slično )

Članak 22.
O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog  odjela odlučuje nadležno upravno tijelo
Osječko-baranjske županije.

Članak  23.
U tijeku priznanja prava iz ove Odluke korisnik je dužan samostalno svaka tri mjeseca
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima
ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje
utječu na priznavanje prava na pomoći propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od
dana nastanka promjene.

Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela korisnik je dužan dokaze dostaviti u roku od osam
dana ili mu se u protivnom mogu ukinuti stečena prava.

Članak 24.



Korisnik kojemu je priznato pravo na pomoć odnosno naknadu propisane ovom Odlukom,
dužan je nadoknaditi štetu, ako ju je ostvario :
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili je mogao znati da su
neistiniti, odnosno  netočni
- ako nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je znao ili je mogao
znati.

Za svaku traženu pomoć Odbor će tražiti i provjeravati vjerodostojnost dokumentacije
kojom se dokazuje da je osoba korisnik zajamčene minimalne naknade kao i svi drugi traženi
podaci i dokumenti.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava i podataka danih u
postupku preispitivanja uvjeta za daljnje ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi
podnositelj zahtjeva odnosno korisnik prava odgovara materijalno i kazneno.

VI.RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Članak 25.
Radno sposobni ili djelomično sposobni samac ili članovi kućanstva koji su korisnici

zajamčene minimalne naknade obvezni su odazvati se pozivu Općine za sudjelovanje u
radovima za opće dobro bez naknade.

Rad za opće dobro izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje rada,
mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla.

U radovima za opće dobro korisnici mogu sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno, a
troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu snosi Općina.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine Erdut
(Službeni glasnik Općine Erdut 17/02.)

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine
Erdut, a primjenjivat će se od 01.01.2023.g.
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