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Na temelju članka 22.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12.) i članka 32. stavka 1. točke 
20. Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik“ broj 3/09. ), Općinsko vijeće Općine Bizovac na 31. sjednici 
održanoj dana 26. studenoga 2012. godine donijelo je  
 

 
 

ODLUKU 
 o socijalnoj skrbi  

 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi ( u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje 

osigurava Općina Bizovac (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, uvjeti ostvarivanja prava iz 
socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 
 

Članak 2. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ukoliko je 

zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te 
drugih pravnih ili fizičkih osoba.  
 

Članak 3. 
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u 

Proračunu Općine sukladno proračunskim mogućnostima za fiskalnu godinu, a raspoređuju se Programom 
javnih potreba u socijalnoj skrbi kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Bizovac za svaku godinu. 
 

Članak 4. 
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ove Odluke, ako 

njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom 
Odlukom nije drugačije određeno. 
 
 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 5. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Korisnik) određen je Zakonom. 
 

Članak 6. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju 

prebivalište na području Općine Bizovac najmanje godinu dana. 
Osoba koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovog članka može privremeno ostvariti prava socijalne skrbi 

pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se našla. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti 

nasljeđivati. 
 

Članak 7. 
Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom 

ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje.  
Prava socijalne skrbi iz stavka 1. ovog članka korisnik gubi ako ne ispunjava uvjete propisane 

Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. 
 
 
III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 8. 
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti samac ili obitelj ako ispunjava jedan od uvjeta: 

1. socijalni uvjet 
2. uvjet prihoda. 
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Socijalni uvjet 
 

Članak 9. 
Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako: 

 ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje 
 ima četvoro i više malodobne djece 
 
Uvjet prihoda 
 

Članak 10. 
Osnovicu na temelju koje se ostvaruju prava iz socijalne skrbi određuje svojom odlukom općinski 

načelnik. 
Prava iz socijalne skrbi određena ovom Odlukom može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju 

sredstava za uzdržavanje (prihode), a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili 
na drugi način i to u visini za: 
1. samca – 120% osnovice, 
2. obitelj za: 

 odraslog člana obitelji – 80% osnovice, 
 dijete do navršene 7. godine – 80% osnovice, 
 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. 
3. Iznosi utvrđeni prema stavku 2. ovoga članka povećavaju se ako je korisnik: 

 odrasla osoba s općom nesposobnosti za rad koja živi sama – za 50% osnovice, 
 odrasla 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. 

4. Potpuno nesposobna osoba u smislu ove odluke smatra se: 
 osoba starija od 65 godina 
 dijete do navršene 15 godine života 
 osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima 

 
Članak 11. 

Prihodima u smislu članka 10. stavka 2. smatra se iznos prosječnog prihoda samca ili obitelji 
ostvarenog 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 iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi 
utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom. 

Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa  o 
obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji. 
 
 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  
 

Članak 12. 
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi: 

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i to: 
1.1. pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, 
1.2. pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, 
1.3. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, 

2. pravo na novčanu potporu učenicima i studentima (stipendije), 

3. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, 

4. pravo na uslugu pomoći i njege u kući, 

5. pravo na subvenciju javnog prijevoza srednjoškolskim učenicima, 

6. pomoć umirovljenicima. 

7. jednokratna pomoć 
 

Članak 13. 
1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja  
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Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac ili članovi kućanstva pod 

uvjetima propisanim Zakonom i ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj 
osnovi. 

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, električne energije, komunalne 
naknade, drva i drugih energenata, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim 
propisima. 
 

Članak 14. 
Pravo na pomoć za troškove stanovanja može ostvariti: 

 samac ili članovi kućanstva koji koriste stan ili kuću iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg 
stambenog prostora (stan ili kuća veličine 35 m2 za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 42 m2, 
uvećana za 10m2 za svaku daljnju osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m2, koji služi samcu, obitelji 
ili članovim kućanstva za podmirenje osnovnih stambenih potreba)  

 ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja 
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi iznos naveden u članku 10. stavku 2. 
ove Odluke. 

 ako samac ili obitelj prima od Centra za socijalnu skrb pomoć za uzdržavanje i ima prebivalište na 
području Općine 

 radno sposobna osoba koja je uredno prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba.  
 nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom  uzdržavanju 
 u   razdoblju  od  tri  godine  prije  podnošenja  zahtjeva  nisu  prodali,  darovali  ili na drugi način otuđili 

nekretninu 
 

Članak 15. 
Prilikom utvrđivanja veličine stambenog prostora vlasnika nekretnine korisnika pomoći, koristiti će se 

podaci o površini stambenog prostora. 
Samci ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za 

podmirivanje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za 
stanovanje. 

 
1.1 Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine 

 
Članak 16. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova ugovorene najamnine može ostvariti samac ili obitelj ako 
ispunjava jedan od uvjeta iz članka  8. ove Odluke. 

Iznos pomoći iz stavka 1. ovoga članka ne može biti veći od visine osnovice iz članka 10. stavka 1. 
ove Odluke. 

Najmoprimac  iz  stavka  1.  ovoga  članka  nema  pravo  na  pomoć  za  podmirenje troškova 

najamnine ako: 
 ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti 

ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi), 
 stan ili dio stana daje u podnajam, 
 on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi 

za druge namjene. 
 ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji. 

 
1.2 Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije 

 
Članak 17. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije može ostvariti samac ili obitelj ako 
ispunjava jedan od uvjeta iz članka  8. ove Odluke. 

Visina pomoći utvrđuje se u mjesečnim iznosima kako slijedi: 
 samcu u iznosu od 20,00 kuna 
 dvočlanoj obitelji u iznosu od 30,00 kuna 
 tročlanoj obitelji u iznosu od 40,00 kuna 
 četveročlanoj obitelji u iznosu od 50,00 kuna 
 obitelji koja ima više od četiri člana u iznosu od 60,00 kuna. 
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1.3 Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga 

 
Članak 18. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga može ostvariti samac ili obitelj ako 
ispunjava jedan od uvjeta iz članka  8. ove Odluke. 

Pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade i odvoza smeća utvrđuje se u punom iznosu.  
Pomoći za subvencioniranje troškova vode isplaćivat će se u vidu jednokratne pomoći i to jednom 

godišnje u iznosu od  200,00 kuna, ako je kućanstvo priključeno na mjesnu vodovodnu mrežu. 

 

Članak 19. 
Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva odobrava se pomoć za troškove ogrjeva jednom 

godišnje u visini koju odlukom odredi Osječko-baranjska županija. 
 

Članak 20. 
Pomoć za stanovanje odobrava se na način da Općina djelomično ili u cijelosti temeljem priloženih 

uplatnica ili računa korisnika, izravno plati račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj sobi koja je pružala uslugu 
stanovanja ili da isplati novčani iznos podnositelju zahtjeva.  
 

Članak 21. 
Korisnik pomoći za stanovanje dužan je dokazati uplatnicama da je obveznik plaćanja troškova 

stanovanja.  
Korisnik pomoći za stanovanje dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim 

prihodima, nekretninama ili drugoj imovini. 
Korisnik pomoći obvezan je pravodobno prijaviti svaku promjenu podataka o svojim prihodima i 

imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje ili visinu pomoći za uzdržavanje, a najkasnije u roku od 
8 (osam) dana od dana nastanka promjene. 
 

Članak 22. 
Jedinstveni upravni odjel donijeti će rješenje o prestanku prava na pomoć za stanovanje ukoliko 

praćenjem utvrdi da su se materijalne i druge socijalne prilike promijenile i znatno su povoljnije nego što bi ih 
on mogao osigurati sredstvima za uzdržavanje. 

Pravo na pomoć prestaje: 
 ako je korisnik u pritvoru, na izdržavanju kazne zatvora, odnosno do otpusta korisnika  
 korisniku kojem je priznato pravo na usluge stalnog smještaja po Zakonu o socijalnoj skrbi, te u drugim 

slučajevima kada mu je osigurano zadovoljavanje osnovnih životnih potreba 
 kada korisnik umre 
 ako korisnik ne izvršava obvezu dostavljanja uplatnica i dokaza pored dostavljanja poziva na dostavu. 
 

2. Pravo na novčanu potporu učenicima i studentima (stipendije) 

 
Članak 23. 

Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti s područja Općine Bizovac, uz uvjet da redovito pohađaju 
nastavu i izvršavaju svoje školske odnosno studentske obveze.  

Općina Bizovac će osigurati sredstva za stipendije učenika i studenata u okviru mogućnosti 
utvrđenih Proračunom Općine Bizovac u pojedinoj fiskalnoj godini. 

Općina će raspisati i provesti natječaj, prikupiti molbe i dokumentaciju učenika i studenata, izraditi 
rang listu, potpisati ugovore sa svakim pojedinim dobitnikom stipendije, redovito mjesečno isplaćivati 
stipendije, te kontrolirati prolaznost učenika i studenata. 
 

3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta 

 
Članak 24. 

Pravo na  pomoć  za  nabavu  opreme  novorođenčeta  imaju roditelji novorođenog djeteta ili 
samohrani roditelj koji imaju prebivalište na području Općine i to u godini u kojoj je dijete rođeno, iznimo za 
dijete koje je rođeno tijekom mjeseca studenoga i prosinca, pravo se može ostvariti u slijedećoj godini. 

Pravo iz stavka 1. Ovog članka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva jednog od roditelja ili 
samohranog roditelja uz dokaz da imaju prebivalište na području Općine, te rodnim listom djeteta, neovisno 
o ispunjavanju uvjeta prihoda iz članka 10. ove Odluke. 
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Jednokratna novčana pomoć iznosi 2.000,00 kuna.  
 

4. Pravo na uslugu pomoći i njege u kući  

 
Članak 25. 

Prvo na uslugu pomoći i njege u kući ostvaruju osobe koje se zbog starosti, invaliditeta, težih trajnih 
promjena u zdravstvenom stanju, ne mogu same u svom stambenom prostoru, brinuti o zadovoljavanju 
osnovnih životnih potreba, niti su im zadovoljavanje istih, iz materijalnih i zdravstvenih razloga u mogućnosti 
osigurati zakonski obveznici, te joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe. 

Pomoć i njega u kući realizira se putem Crvenog križa Valpovo kroz dva oblika skrbi: 
 Pomoć i njega u kući – koja obuhvaća aktivnosti održavanja osobne higijene i higijene životnog prostora, 

obavljanje kućanskih poslova, nabava namirnica, priprema jednostavnijeg obroka, nabava lijekova, 
suradnja sa zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama i druge aktivnosti kojima se podiže kvaliteta 
života. 

 Pomoć i njega u kući – koja se realizira dostavom jednog gotovog obroka dnevno u stambeni prostor 
korisnika. 

 
5. Pravo na subvenciju javnog prijevoza srednjoškolskim učenicima 

 
Članak 26. 

Pravo na pomoć za podmirenje troška javnog prijevoza tijekom trajanja školske godine, ostvaruju 
učenici srednje škole u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća koja će biti donesena za svaku 
školsku godinu. 

Pravo na pomoć podmirenja troška javnog prijevoza ne ostvaruju učenici srednje škole koji koriste 
bilo koji oblik subvencioniranja troška javnog prijevoza. 
 
 

6. Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima  

 
Članak 27. 

Umirovljenicima s nižim prihodima, za pokriće dijela životnih troškova, može se priznati jednom 
godišnje pravo na dodatnu novčanu pomoć.  

Pravo na novčanu pomoć, ostvaruju umirovljenici u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća 
koja će biti donesena za svaku fiskalnu godinu, ako za to budu osigurana sredstva u proračunu. 

 
 

7. Jednokratna pomoć 

 
Članak 28. 

Jednokratnu pomoć može se odobriti temeljem zamolbe samca ili obitelji koji zbog trenutačnih 
okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe kao što je školovanje djeteta, bolest ili smrt 
člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke neophodne odjeće i obuće i slično.  

Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno kada postoji vjerojatnost da se 
novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti zaminjena odobrenom 
vrijednošću u stvarima ili uslugama.  

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samo jednom godišnje. Visinu jednokratne pomoći za 
svaki pojedini slučaj odredit će Općinski načelnik, ako su sredstva osigurana u proračunu. 
 
 
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 29. 
U rješavanju o pravima utvrđenim ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o općem 

upravnom postupku i Zakona o socijalnoj skrbi. 
 

Članak 30 
Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom Odlukom podnosi se na obrascu uz koji 

podnositelj zahtjeva prilaže odgovarajuće dokaze i isprave.  
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Za rješevanje o zahtjevima za ostvarivanje prava na pomoć sukladno odredbama ove odluke 
nadležan je Jedinstveni upravni odjel. 

Jedinstveni upravni odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je 
radi zaštite interesa osobe potrebno pokrenuti postupak. 

Odjel je dužan po zahtjevu riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 
O žalbi protiv rješenja jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo županije. 

 
Članak 31. 

U postupcima rješavanja o zahtjevima za ostvarivanje prava iz ove Odluke, odjel surađuje s drugim 
tijelima ( županijom, Centrom za socijalnu skrb i drugim institucijama koje obavljaju djelatnosti socijalne skrbi, 
s ustanovama školskog i predškolskog odgoja i obrazovanja i ostalim institucijama). 
 

Članak 32. 
U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan najmanje jednom godišnje dostaviti odnosno 

predočiti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.  
Ako se promijene okolonosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, donijeti će 

se novo rješenje. 
 

Članak 33. 
Korisnik je dužan vratiti neosnovano primljenu pomoć ako: 

 je ostvario pomoć na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su 
neistiniti, ili je ostvario pomoć u većem opsegu nego što mu pripada 

 u određenom roku nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili visinu pomoći,a znao je ili je morao 
znati za tu promjenu 

 mu je isplaćena pomoć na koju nije imao pravo. 
Kada se utvrde okolnosti iz stavka 1. ovog članka, poziva se korisnik da neosnovano primljenu 

pomoć vrati u roku od osam dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima. 
O povratu neosnovano primljene pomoći Jedinstveni upravni odjel odlučuje rješenjem  

 
Članak 34. 

Općina ima pravo nadzirati koriste li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno 
odredbama ove Odluke u svrhu za koju su namijenjena.  
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 35. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pomoći za podmirenje troškova 

stanovanja („Službeni glasnik“ broj 1/00.). Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za podmirenje 
troškova stanovanja („Službeni glasnik“ broj 1/02.). Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pomoći za 
podmirenje troškova stanovanja („Službeni glasnik“ broj 1/04.). 

 
Članak 36. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bizovac. 
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