
   
                  

 

 

      

        

 
 

 

 

      

R E P U B L I K A  H R V A T S K A  

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GORNJA VRBA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 550-03/21-01/12 

URBROJ: 2178/28-01-21-1 

Gornja Vrba, 00. 02. 2021. godine 

 

Na temelju članka 117. 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) i članka 29. Statuta Općine Gornja Vrba 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.1/18) Općinsko vijeće Općine Gornja 

Vrba na 23. sjednici održanoj 00.00.2021., donijelo je: 

 

ODLUKU  pravima iz socijalne skrbi 

na području Općine Gornja Vrba 

 

I. UVODNA ODREDBA 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za dodjelu novčanih naknada socijalno ugroženim 

stanovnicima na području Općine Gornja Vrba iz sredstava proračuna Općine Gornja Vrba i 

način ostvarivanja tih novčanih pomoći. 

                                                           Članak 2. 

 Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja priznaje  se do iznosa polovice 

sredstava zajamčene minimalne naknade   potrebne za uzdržavanje samca ili članova obitelji 

prema  članku 30. st.1.  Zakona o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 3. 

Korisnik kojemu je odobrena socijalna skrb po ovoj Odluci u vidu naknade za podmirenje 

troškova stanovanja dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim 

prihodima, nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti uvid u svoje prihode i imovno 

stanje te u roku od osam dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na 

visinu pomoći. 

Ukoliko se utvrdi da je korisnik socijalne skrbi dao netočne podatke, općina će donijeti 

rješenje o ukidanju rješenja o odobravanju socijalne skrbi. 

 

II. VRSTE NOVČANIH NAKNADA 

Članak 3. 

Općina Gornja Vrba u svom proračunu kroz program socijalne skrbi osigurava sredstva za 

isplatu sljedećih novčanih naknada: 

 naknada za troškove stanovanja 

 jednokratna novčana pomoć  

 jednokratna pomoć osobama koje su ostale bez zaposlenja 

  

III. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA 

Članak 4. 

       Pravo na pomoć za naknadu troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene 

minimalne naknade u skladu sa Zakonom.  



       Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su troškovi najamnine odnosno 

troškovi koji se plaćaju u vezi sa stanovanjem (voda, struja, komunalna naknada, odvoz 

smeća). 

        Općina Gornja Vrba priznaje  pravo na naknadu za troškove stanovanja  do iznosa 

polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene 

rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb. 

        Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način 

da Općina Gornja Vrba djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj osobi 

koja je izvršila uslugu. 

Članak 5. 

         Odluku o naknadi troškova stanovanja Općine Gornja Vrba donosi u roku od 30 dana od 

dana podnošenja zahtjeva. 

       Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Općinskom načelniku 

Općine Gornja Vrba u roku od 15 dana od primitka rješenja.  

 

Članak 6. 

Postupak za ostvarivanje prava na naknade troškova za stanovanje, pokreće se na zahtjev 

stranke. Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se slijedeća dokumentacija: 

 

- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i boravištu, 

- dokaz o novčanim primanjima podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji, 

- rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju zajamčene minimalne naknade, 

- za radno sposobne osobe, potvrdu od Zavoda za zapošljavanje da su prijavljene kao 

privremeno nezaposlene osobe, 

- za radno nesposobne osobe dokaz kojim je nesposobnost za rad utvrđena prema općim 

propisima, 

- druge dokaze o ispunjavanju kriterija iz ove Odluke, po ocjeni djelatnika općine 

Gornja Vrba 

 

IV. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 

Članak 7. 

Jednokratnu novčanu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti 

samac ili kućanstvo koje zadesi izvanredan nesretan slučaj,  požara, poplave, elementarne 

nepogode, skupog liječenja teške bolesti i kupnje ortopedskog pomagala i sličnih događaja. 

Jednokratnu pomoć zbog izvanrednih okolnosti i nesretnih događaja mogu ostvariti samac ili 

kućanstvo koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Gornja Vrba posljednjih 

šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva 

 da im je financijska pomoć potrebna zbog povećanih izdataka koji su nastali zbog 

okolnosti i događaja iz stavka 1. ovog članka 

Jednokratna pomoć iz stavka 1. ovog članka može se odobriti korisniku u pravilu do 1.000,00 

kn., tijekom jedne proračunske godine, odnosno može biti i veća ovisno o odluci općinskog 

načelnika, i razlogu zbog kojeg se traži pomoć. 

Članak 8. 

Jednokratna pomoć iz članka 4. ove Odluke mogu se isplatiti kao novčana naknada na račun 

podnositelja zahtjeva ili kao naknada u naravi, izravnom uplatom na račun davatelja usluge. 

 

Članak 9 

Postupak za ostvarivanje prava po ovoj odluci pokreće se na zahtjev stranke. Uz zahtjev iz 

stavka 1. ovog članka prilaže se slijedeća dokumentacija: 



 

1. Preslik osobne iskaznice  

2. Isječak mirovine / potvrda o visini plaće / rješenje CZZS / dokaz o nezaposlenosti HZZ/ 

potvrda porezne uprave o prihodima 

3. Preslik žiro-računa ili tekućeg računa korisnika na koji će se izvršiti isplata pomoći 

 

        Članak 10. 

O pravu na novčanu pomoć odlučuje se temeljem pisanog zahtjeva a o zahtjevu odlučuje 

rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Vrba u roku od 15 dana od primitka 

zahtjeva. 

 Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Općinskom načelniku 

Općine Gornja Vrba u roku od 15 dana od primitka rješenja. 

 

V.  JEDNOKRATNA POMOĆ OSOBAMA KOJE SU OSTALE BEZ ZAPOSLENJA 

 

     Članak 11. 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti osobe koje su uslijed gospodarskih 

prilika ostale bez zaposlenja (poslovno uvjetovani otkaz, odnosno bez vlastite krivnje) a koje 

zadovoljavaju slijedeće kriterije: 

- da su prije otkaza o radu imale ugovor o radu na neodređeno vrijeme; 

- da su imale prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području Općine Gornja Vrba 

posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva; 

Jednokratna pomoć iz ovog članka odobrava se korisniku u iznosu od 2.000,00 kn., tijekom 

jedne proračunske godine. 

 

                                                          Članak 12. 

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iz prethodnog članka,  pokreće 

se pisanim zahtjevom Općini Gornja Vrba. 

 

VI. PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA ISPLATU NOVČANIH NAKNADA 
 

                                                         Članak 13 

Novčane naknade utvrđene ovom odlukom isplaćuju se na teret proračuna Općine Gornja 

Vrba, te se financijska sredstva za njihovu isplatu planiraju u proračunu u sklopu Programa 

socijalne skrbi za svaku fiskalnu godinu. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

                                                         Članak 14. 

Općina Gornja Vrba na temelju postavljenog zahtjeva može dodjeljivati i druge naknade, a 

sve u skladu sa zakonom. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine 

Gornja Vrba, KLASA: 550-01/12-01/1;URBROJ: 2178/28-02-12-2 od 20. 03. 2012. godine 

(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj 04/12) 

                                                     Članak 15.       

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Općine 

Gornja Vrba 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA 
2. PRESLIKE OSOBNIH ISKAZNICA za sve članove kućanstva zajedno sa popisom 

OIB-ova. 

3. RJEŠENJE I POTVRDA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNAVANJU 

PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU I VISINI ZMN-a. 

4. PRESLIKA KARTICE TEKUĆEG RAČUNA SA IBAN BROJEM ILI 

ZAŠTIĆENI RAČUN. 

 

 

  

 

https://www.bjelovar.hr/dokumenti/izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva/

