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KLASA:550-01/19-01/__ 
URBROJ:238/11-01/1-19-__   

Jakovlje, ___. lipnja 2019.                                                          PRIJEDLOG TOČKA 2. 

 
Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17 i 130/17) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/18), 
Općinsko vijeće općine Jakovlje na ____. sjednici održanoj ____. lipnja 2019. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 
o  socijalnoj skrbi 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u 

sustavu socijalne skrbi i drugi oblici pomoći korisnicima na području Općine Jakovlje, uvjeti i način 
njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi. 
 

Članak 2. 
 Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Općine Jakovlje ako je zakonom 
ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih 
osoba.  
 

Članak 3. 
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: 

Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine Jakovlje, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom 
Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.  
 
 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH OBLIKA POMOĆI  
 

Članak 4. 
Prava iz socijalne skrbi koja su utvrđena Zakonom, ovom Odlukom i koja dodjeljuje Općina, 

ostvaruju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine Jakovlje.  
Pravo na određenu pomoć socijalne skrbi imaju i osobe bez državljanstva koje imaju stalni 

boravak na području Općine Jakovlje, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle, a o čemu 
odlučuje Općinski načelnik u svakom pojedinačnom slučaju.  

Prava iz prethodnih stavaka su neprenosiva te se ne mogu nasljeđivati. 
 
 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI I DRUGE POMOĆI, UVJETI I NAČIN 
OSTVARIVANJA  

 
Članak 5. 

Pomoći po ovoj Odluci su: 
1. naknada za troškove stanovanja,  
2. jednokratna naknada, 
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3. naknada za trošak ogrjeva, 
4. jednokratna pomoć za nabavku opreme za novorođenčad, 
5. financiranje prehrane učenika u osnovnoj školi, 
6. studentske i učeničke stipendije, 
7. sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata, 
8. sufinanciranje karata za prijevoz osoba s invaliditetom i socijalno ugroženih osoba, umirovljenika i 

osoba starijih od 65 godina, 
9. financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, 
10. ostale pomoći. 
 

Članak 6. 
Korisnik kojemu je odobrena jedna od pomoći iz ove Odluke dužan je prijaviti svaku promjenu 

činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečene pomoći – u roku od 8 
(osam) dana od dana nastanka promjene.  
 
1. Naknada za troškove stanovanja 
 

Članak 7. 
Pravo na naknadu za troškove stanovanje ima korisnik - samac ili kućanstvo pod uvjetima 

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

Članak 8. 
 Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja prema ovoj Odluci pokreće 
se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi 
rješenje. 
 Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti slijedeće dokaze potrebne za ostvarivanje 
prava: 
 - presliku izvršnog rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, 
 - uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice, 
 - uplatnice za troškove stanovanja, 
 - ugovor o najmu ovjeren od strane javnog bilježnika, 
 - te po potrebi i druge dokaze. 

 
 

Članak 9. 
 Naknada za troškove stanovanje iz članka 7. ove Odluke realizira se na način da Općina izvrši 

plaćanje računa djelomično  ili u cijelosti pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu ili utvrđenu visinu 
najma uplati na žiro-račun najmodavca sukladno ugovoru o najmu.  

Najmoprimac može ostvariti pravo na naknadu troškove najamnine ako uz zahtjev priloži ovjereni 
ugovor o najmu stana kojim dokazuje status najmoprimca. Ne priznaje se pravo najmoprimcu za 
troškove najamnine, ukoliko je sklopio ugovor s bliskim srodnicima koji čine zajedničko kućanstvo.  

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz ovoga članka nema korisnik ako stan ili dio 
stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanje iz ove Odluke, nema korisnik ako ima u vlasništvu ili 
suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor te koji 
stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove. 

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na 
naknadu za troškove stanovanje ako se ne odazove pozivu Općine za sudjelovanje u radovima za opće 
dobro bez naknade. 

 
 

 
2. Jednokratna naknada 
 

Članak 10. 
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu, koji su se našli u  položaju trenutne 

materijalne ugroženosti iz razloga na koji nisu mogli odnosno ne mogu utjecati (kao što su: teška bolest, 
elementarna nepogoda i slično) te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe. 
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Članak 11. 
Jednokratna naknada može se iznimno priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu 

ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u 
kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 
 
        Članak 12. 
Jednokratna naknada može se odobriti kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu 

u naravi. 
Jednokratna naknada korisniku može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično u slučajevima 

kada se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili da korisnik pomoć u novcu ne koristi namjenski, odnosno 
postoji velika vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski. 

Jednokratna naknada u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti za samca odnosno 
kućanstvo najviše u iznosu do 4.000,00 kuna. 

U osobito opravdanim slučajevima može se odobriti višekratna ili uvećana naknada. 
Visina pojedinačnih jednokratnih naknada određivat će se sukladno raspoloživim sredstvima koja 

su za jednokratne naknade osigurana u proračunu Općine Jakovlje za tekuću proračunsku godinu. 
 

Članak 13. 
Pravo na jednokratnu naknadu ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom 

odjelu i predočenjem pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje tog 
prava. 

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti slijedeće dokaze potrebne za ostvarivanje 
prava: 

- dokaz o ukupnim prihodima i imovini samca odnosno svih članova kućanstva, 
- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice samca odnosno svih članova kućanstva, 
- izjava o zajedničkom kućanstvu, 
- medicinsku dokumentaciju, 
- dokaz o troškovima liječenja, 
- dokaz o pretrpljenoj šteti (požar, poplava i sl.), 
- te po potrebi i druge dokaze. 
Jednokratna naknada odobrava se rješenjem. 

 
 
3. Naknada za trošak ogrjeva 
 
      Članak 14. 
 Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se 
pravo na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos 
za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Zagrebačka županija. 
 Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Zagrebačka županija u svom proračunu, doznačuje 
ih na račun Općine Jakovlje, po njenom zahtjevu. 
 Korisnik prava na naknadu za trošak ogrjeva dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Jakovlje sljedeću dokumentaciju: 
 - presliku broja svog bankovnog računa s obveznom IBAN konstrukcijom, 
 - potpisanu izjavu da se grije na drva (obrazac preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
Jakovlje ili preuzeti na internetskoj stranici Općine Jakovlje www.jakovlje.hr). 
 Općina Jakovlje podnosi zahtjev nadležnom upravnom odjelu Zagrebačke županije za 
priznavanje prava na troškove ogrjeva iz ove Odluke za korisnike koji ostvaruju to pravo, te po 
doznačenim sredstvima na račun Općine od strane Zagrebačke županije, na bankovni račun korisnika 
uplaćuje pripadajući iznos naknade. 
 
 
 
 
 
 

http://www.jakovlje.hr/
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4. Jednokratna pomoć za nabavku opreme za novorođenčad  
 

Članak 15. 
Jednokratna pomoć za nabavku opreme za novorođenčad ostvaruju roditelji novorođenog 

djeteta, samohrani roditelj ili posvojitelji s prebivalištem na području Općine Jakovlje pod uvjetima i u 
visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog  načelnika.  
 
5. Financiranje prehrane učenika u osnovnoj školi 

 
Članak 16. 

Financiranje prehrane učenika ostvaruje se temeljem posebne Odluke Općinskog načelnika.  
 
6. Studentske i učeničke stipendije 
 

Članak 17. 
Učeničke i studentske stipendije ostvaruju se pod uvjetima i na način utvrđen posebnom 

Odlukom Općinskog vijeća Općine Jakovlje.  
 

7. Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata 
 

Članak 18. 
       Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata ostvaruje se na način i pod uvjetima 
utvrđenim posebnom Odlukom Općinskog načelnika.  

 
8. Sufinanciranje karata za prijevoz osoba s invaliditetom i socijalno ugroženih osoba, 
umirovljenika i osoba starijih od 65 godina 
 

Članak 19. 
Sufinanciranje karata za prijevoz osoba s invaliditetom i socijalno ugroženih osoba, umirovljenika 

i osoba starijih od 65 godina ostvaruje se na način i pod uvjetima propisanim posebnom Odlukom 
Općinskog načelnika. 

 
 

9. Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja 
 
 

Članak 20. 
 Financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruje se na način i pod uvjetima propisanim 
posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 
 
 
10. Ostale pomoći 
 

Članak 21. 
Općinski načelnik može posebnom Odlukom odobriti ostale pomoći kojima se neposredno 

ostvaruju socijalne potrebe mještana, a koje nisu obuhvaćene postojećim oblicima socijalne skrbi.  
 
 
 
 
 IV. RAD ZA OPĆE DOBRO 
 

Članak 22. 
 Radno sposoban ili djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koji je korisnik 
zajamčene minimalne naknade, za kojeg je Općina Jakovlje odredila obvezu obavljanja rada za opće 
dobro bez naknade, obvezan je odazvati se na rad za opće dobro bez naknade. 
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 U radovima za opće dobro bez naknade korisnici zajamčene minimalne naknade mogu 
sudjelovati najmanje 30 (trideset), a najviše 90 (devedeset) sati mjesečno. 
 U slučaju neodazivanja na poziv na rad za opće dobro bez naknade, Općina Jakovlje će o toj 
činjenici izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb. 
 

Članak 23. 
 Provođenje radova za opće dobro bez naknade na području Općine Jakovlje ostvaruje se na 
način i pod uvjetima propisanim posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 
 
 
 

V.  NADLEŽNOST I POSTUPAK   
 

Članak 24. 
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog 

druga, člana obitelji, skrbnika, udomitelja ili Centra za socijalnu skrb. 
Ostvarivanje prava počinje teći s prvim mjesecom, nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev i 

dobiveno rješenje. 
 

Članak 25. 
 Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je 
dužan dostaviti odnosno predočiti tijelu koje vodi postupak, odgovarajuće isprave odnosno dokaze 
potrebne za ostvarivanje prava. 
   

Članak 26. 
Općina Jakovlje ima pravo povremeno preispitivati činjenice i okolnosti odlučujuće za 

ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi novo rješenje.  
 

VI.   POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE 
 

Članak 27. 
Korisnik koji je na protupravan način, davanjem neistinitih ili netočnih podataka ili 

neprijavljivanjem promjena koje utječu na gubitak ili visinu pomoći u roku određenim člankom 6. ove 
Odluke, ostvario pomoć na koju nije imao pravo, dužan je vratiti neosnovano primljenu pomoć i 
nadoknaditi štetu Općini.  
 Kada Općina utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel će temeljem 
zaključka općinskog načelnika tražiti povrat financijskih sredstava odobrenih bez osnove. 

Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi.  
 
 

 VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak  28. 
 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 
socijalnoj skrbi. 
 

Članak 29. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik 

Općine Jakovlje broj  2/12).  
 

Članak 30. 
  Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Jakovlje, a stupa na snagu osmog dana 
od dana objave. 
 
 

                  PREDSJEDNIK 
     OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE  

                   JAKOVLJE 
      Marijan Capek 
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