
                    
 REPUBLIKA  HRVATSKA                                          
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA  FERIČANCI

        OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                         

   Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11.) i članka 32. Statuta 
Općine Feričanci (“Službeni glasnik” broj 67/09.), Općinsko vijeće na  21.  sjednici održanoj dana 13. 
ožujka  2012. godine donijelo je

                                                               O  D  L  U  K  U 
                                                              o  socijalnoj  skrbi 

I. OPĆE ODREDBE

                                                                     Članak 1.

     Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi, koja osigurava Općina Feričanci (dalje u 
tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja te postupak za ostvarivanje tih prava.

                                                                      Članak  2.

     Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti ne teret Općine ako je 
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona uređeno da se ta prava ostvaruju na teret 
Republike Hrvatske, Županije Osječko-baranjske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.

                                                                       Članak  3.

    Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanim ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Feričanci (dalje u tekstu: Upravni odjel).

                                                                        Članak  4.

    Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine Feričanci.
     Visina i  raspored sredstava utvrđuju se Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine 

Feričanci, koji donosi Općinsko vijeće.

II.  KORISNICI SOCIJALNE  SKRBI

                                                                         Članak  5.

     Korisnici socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom su hrvatski državljani koji imaju prebivalište na 
području Općine Feričanci najmanje pet godina.

     Korisnik prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je roditelj koji ima hrvatsko 
državljanstvo i prebivalište na području Općine Feričanci.

     Prava iz socijalne skrbi stečena na temelju ove Odluke ne mogu se prenositi na drugu osobu niti 
nasljeđivati.

III.   PRAVA  IZ  SOCIJALNE  SKRBI



                                                                         Članak  6.

     Pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom osoba ili obitelj, kojima je utvrđen status korisnika, mogu 
ostvariti slijedeća prava i pomoći:
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     1. pravo za pomoć za opremu novorođenog djeteta,
     2. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću,
     3. pravo na pomoć za stanovanje (električna energija, voda, odvoz smeća, plin i drugi energenti,
         komunalna  naknada i najmnina za korištenje stana),
     4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
     5. pravo na stipendiju,
     6. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
     7. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova.
      
      Korisnik socijalne skrbi može ostvariti više pojedinačnih  prava odnosno oblika pomoći ako 

njihovo istovremeno ostvarivanje nije u suprotnosti s odredbama ove Odluke i svrsi kojoj je ostvarivanje 
prava namijenjeno.

                                                                        Članak  7.

     Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi iz članka 4. ove Odluke mogu se predvidjeti i druge 
potrebe od interesa za Općinu koje će se sufinancirati iz Proračuna Općine.

     Pod potrebama iz prethodnog stavka podrazumijevaju se:
     - sufinanciranje programa udruga koje se bave zaštitom osoba u socijalnoj zaštitnoj potrebi,
     - sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom,
     - sufinanciranje udruge umirovljenika.

IV.   UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA  PRAVA

1.  Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta

                                                                         Članak  8.

     Za svako novorođeno dijete na području Općine roditelj ili skrbnik ostvaruje pravo na novčani 
iznos za nabavu opreme za novorođenče i to za svako   rođeno dijete 1.000,00 kuna.                          

     Pravo na dodjelu i visinu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Načelnik Općine
Rješenjem o ostvarivanju prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta na području Općine
Feričanci.

2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u dječjem vrtiću

                                                                         Članak  9.

     Udjela  roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice Područni vrtić Feričanci 
utvrđenog Odlukom o utvrđivanju mjerila za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni 
programa Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice, oslobađaju se djeca:

     - iz obitelji kojima je pomoć Centra za socijalnu skrb  jedini izvor prihoda,
     - 100%-tni invalidi Domovinskog rata,
     - nezaposlenih roditelja za poludnevni boravak i pred polazak u školu,    
     - djeca bez roditelja.



     Oslobađanje udjela u cijeni programa Vrtića roditelji dokazuju uvjerenjem nadležnog tijela ili 
ustanove.

                                                                        Članak  10.

     Udio roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića “Zvončić” Našice smanjuje se:

                                                                     -     3     -

     - hrvatskim vojnim invalidima Domovinskog rata u postotku jednakom postotku invalidnosti,
     - samohranom roditelju za 20% po djetetu,
     - roditeljima s dvoje djece u Vrtiću za drugo dijete 20%,
     - roditelji s troje i više djece u Vrtiću oslobađaju se plaćanja za treće dijete i preko tog broja.

3. Pravo na pomoć za stanovanje
  
                                                                    Članak  11.
 
     Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje 

veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora i ispunjavaju uvjete prihoda. 
     Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m² korisne površine za jednu osobu, a 

za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju osobu, s mogućim 
odstupanjem do 10 m², koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za podmirenje  osnovnih 
stambenih potreba.

    Uvjet prihoda je postotak od socijalne osnovice za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje koja 
je utvrđena u članku 40. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi s tim da mjesečni prihod samca ili obitelji 
ostvaren u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne smije prelaziti:

     1.  za samca  -  120% osnovice,
     2.  obitelj za:
          - odraslog  člana obitelji i dijete od navršene 7. godine – 80% osnovice za svakog člana,       
          - dijete od navršene 7. godine do navršene 15. godine – 90% osnovice,
          - dijete od navršene 15. godine do 18. godine života, odnosno mlađi punoljetnik do završetka 

redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života – 100% osnovice.
     Iznosi utvrđeni u prethodnom stavku ovog članka povećavaju se ako je korisnik:
           - odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi sama – za 50% osnovice,
           - odrsala osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi u obitelji – za 30% osnovice,
           - trudnica nakon 12 tjedana trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda – za 50% osnovice,
           - dijete u jednoroditeljskoj obitelji – za 25% osnovice.

                                                                  Članak  12.

       Samac ili članovi kućanstva imaju pravo na pomoć za stanovanje ako nemaju u vlasništvu ili 
suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor 
ili kuću za odmor i ako ispunjavaju ostale uvjete za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje 
propisane odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

       
                                                                    Članak  13.

       Pomoć za stanovanje priznaje se u polovici iznosa uvjeta prihoda iz članka 11. stavak 3. i 4.ove 
Odluke, za samca ili obitelj.

       Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi Načelnik Općine, a plaćanje računa izvršava se 
djlomično ili u cijelosti pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 
6. stavak 1. točka 3. ove Odluke.



                                                                      Članak  14.

      Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m³ drva,
a na temelju uvjeta koje propisuje  Osječko-baranjske županija.
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IV. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

                                                                          Članak  15.

     Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koja zbog posebno teškog 
trenutačnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti ( bolest ili smrt člana obitelji, elementarne 
nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično) nisu u mogućnosti djelomično 
ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti.

     Jednokratna novčana pomoć može se odobriti, u pravilu, istoj osobi ili obitelji  dva puta godišnje, a 
po istoj osnovi u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna.

      Iznimno kada postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi ostvarila svrha, nadležno 
upravno tijelo može tu isplatui zamijeniti prikladnom isplatom u naravi ili uslugama.

                                                                        Članak  16.

     Radno sposobni korisnik dužan je do odobrene visine jednokratne pomoći odazvati se na poziv 
Općine za pripomoć u izvođenju komunalnih radova, te će mu se za svakih odrađenih  8 sati priznati 
100,00 kuna.

     Ograničenja isplate novčane pomoći iz članka 15. stavak 2. ove Odluke ne odnose se na korisnika
novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka.

                                                                        Članak  17.

     Pravo na jednokratnu novčanu pomoć, iznos i način isplate utvrđuje Načelnik Općine  rješenjem.

V.  Pravo na stipendiju
                                                                        Članak  18.

     Pravo na stipendiju ostvaruju studenti u skladu s Odlukom o dodijeli stipendija Općine Feričanci
studentima (“Službeni glasnik Općine Feričanci” broj 9/11).

VI.   Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

                                                                         Članak  19.

     Učenicima srednjih škola sufinancira se javni prijevoz u visini do 20% od cijene  mjesečne 
učeničke karte koju učenik plaća javnom prevozitelju.

     Općina će s javnim prijevoznikom zaključiti ugovor o sufinanciranju prijevoza i sredstva iz stavka 
1.ovog članka uplatiti na račun javnog prijevoznika.

      Učenicima koji putuju iz Vučjaka Feričanačkog i Valenovca  isplatiti će se dodatak putem blagajne 
u iznosu od 70,00 kuna, a radi toga što autobusi javnih prevozitelja ne prometuju do tih mjesta.

VII.  Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova



                                                                         Članak  20.

     Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova  (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se 
odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju 
putem nadležnog područnog Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora. 
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     Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun 
pogrebnom trgovačkom društvu koje je izvršilo ukop.

     Ukoliko se naknadno utvrdi osoba koja je iz bilo kojih razloga bila u obavezi platiti pogrebne 
troškove, Općina će zatražiti i pokrenuti postupak za povrat sredstava plaćenih za pokop.

                                                                     Članak  21.

     Udruge  iz članka 7. ove Odluke zahtjeve za sufinanciranje svojih djelatnosti i programa podnose 
Upravnom odjelu Općine.

     Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka udruge obavezne su dostaviti:
           1. izvještaj o radu za proteklu godinu,
           2. financijski izvještaj s prikazom svih izvora prihoda, te s prikazom načina utroška sredstava iz 
               Općinskog Proračuna,
           3. program rada za iduću godinu i opis projekta za koji se sredstva traže,
           4. financijski plan s prikazom planiranih prihoda i izdataka po izvorima i namjenama za iduću 
              godinu. 
     Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima neće se odobriti pomoć iz općinskog 

Proračuna.

V.   NADLEŽNOST  I  POSTUPAK

                                                                        Članak  22.

     Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drugačije određeno, pokreće se na zahtjev 
zainteresirane stranke.

     Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, ako ovom Odlukom  nije drugačije određeno, podnosi se 
Upravnom odjelu  Općine.

                                                                       Članak  23.

     Uz zahtjev podnositelj je dužan Upravnom odjelu Općine  dostaviti odgovarajuće dokaze i  isprave. 
     U tijeku rješavanja zahtjeva Upravni odjel Općine   može očevidom ili na drugi našin ispitati 

činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.
     Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom dužan je Upravnom odjelu Općine prijaviti svaku 

promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenog prava 
najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka te promjene.

                                                                        Članak  24.

     Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz članaka  11., 14. i 15. ove Odluke  podnositelj zahtjeva treba 
priložiti: presliku domovnice, uvjerenje o prebivalištu, dokaz o novčanim primanjima podnositelja 
zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva, uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, uvjerenje o 



prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva te druge isprave i dokaze po ocjeni Upravnog odjela 
Općine.

                                                                       -     6     -

                                                                        Članak  25.

     U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Upravni odjel Općine  surađuje s drugim 
upravnim i pravosudnim tijelima, nadležnim područnim Centrom za socijalnu skrb i s drugim pravnim 
osobama.

     Kada se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvariti isplatama dječjim vrtićima, komunalnim 
poduzećima, HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun korisnika prava, takav će se način isplate 
urediti rješenjem kojim se pravo i određuje. 

                                                                       Članak  26.

     O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako nije drugačije propisano, odlučuje nadležno 
upravno tijelo rješenjem.

     Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Osječko-
baranjske županije, u roku od 15 dana od dana primitka rješenje.

     Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem iz stavka 1. ovog članka započinje danom podnošenja 
zahtjeva, ako drugom odlukom nije propisan drugi rok.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

                                                                       Članak  27.

     Financijska sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu 
Općine Feričanci.

                                                                       Članak  28.

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju visine pojedinačne naknade 
za opremu novorođenčadi (KLASA:550-01/03-01/08, URBROJ:2149/03-02-01-02 od 23.prosinca 2003. 
godine), Pravilnik o korisnicima i uvjetima za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim 
mještanima iz Proračuna Općine Feričanci (KLASA:550-01/05-01-01, URBROJ:2149/03-05-01 od
21. ožujka 2005. godine), Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjoškolaca sa područja Općine 
Feričanci (KLASA:115-01/11-01/01, URBROJ:2149/03-11-01-02 od 03. listopada 2011. godine.

                                                                       Članak  29.

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine Feričanci”.

KLASA:550-02/12-01/03
URBROJ:2149/03-01-12-01
Feričanci, 13. ožujka 2012.g.    
                                                                         PREDSJEDNIK  OPĆINSKOG  VIJEĆA
                                                                                               Ivan  Marunica




