PRIJEDLOG
Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine",
broj 18/22, 46/22 i 119/22, u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. Statuta Općine Rogoznica
(„Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na
sjednici od 2022. godine, donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Rogoznica

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Rogoznica (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se prava
iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Rogoznica (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način
njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, koriste se
neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja
Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel).
Članak 3.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine, ako
je zakonom ili drugim propisima određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret
Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 4.
Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom
može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Općina Zakonom obvezana.
II. KORISNICI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnici prava iz socijalne skrbi su samci ili članovi obitelji/kućanstva koji nemaju dovoljno
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim
radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, umirovljenici, učenici, studenti, osobe s
invaliditetom, roditelji malodobne djece te druge osobe određene Zakonom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji
imaju prebivalište na području općine Rogoznica, strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim
boravištem na području općine Rogoznica, osobama bez hrvatskog državljanstva s
privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području općine Rogoznica te
strancima pod supsidijarnom zaštitom, azilantima i strancima pod privremenom zaštitom s
prebivalištem na području općine Rogoznica kojima je međunarodna zaštita odobrena
posebnim propisom.
Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom su osobna, neprenosiva i ne mogu se
nasljeđivati.
III. UVJETI I KRITERIJ ZA OSTAVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Prava propisana ovom Odlukom korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od slijedećih
uvjeta:
1. Socijalni uvjet
2. Uvjet prihoda
Za ostvarivanje pojedinih prava propisnih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti,
sukladno odredbama ove Odluke.
1. SOCIJALNI UVJET

Članak 8.
Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb
ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

2. UVJET PRIHODA

Članak 9.
Korisnik ispunjava uvjet prihoda ako nema prihod viši od:
- za samca: 350,00 EUR,
- za dvočlano kućanstvo: 450,00 EUR,
- za svaku daljnju osobu: uvećano za dodatnih 100,00 EUR.

Prihodom iz stavka 1. ovog članka se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika
ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za
ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada,
mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.
U prihode se ne uračunavaju iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbi
utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom.
Iznos prihoda kućanstva iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju
propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga
kućanstva.
Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom, ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za
zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 10.
Utvrđuju se prava iz socijalne skrbi na području općine Rogoznica:
1. Naknada za troškove stanovanja
2. Jednokratna novčana pomoć
3. Naknada za pogrebne troškove
4. Sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjeg vrtića
Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći iz
stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je
ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 11.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade,
troškove grijanja (troškovi električne energije i troškovi ogrjeva), vodne usluge te troškove
koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.
Pravo na naknadu za troškove ogrjeva kao dijela troškova stanovanja ostvaruje korisnik koji
ispunjava socijalni uvjet.
Pravo na za sve ostale troškove stanovanja iz stavka 1. ovog članka, priznaje se korisnicima
koji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu,
prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u
obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja osim troškova ogrjeva priznaje se u visini od 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.

Troškovi stanovanja se odobravaju u novcu, izravno korisniku ili na način da Općina
djelomično ili u potpunosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je
izvršila uslugu korisniku.
Iznimno, naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva korisnika koji
se griju na drva isplaćuje se izravno na račun korisnika.
Visinu naknade za troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva iz stavka 7. ovog članka,
za svaku godinu, utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, i isplaćuje se u ukupnom iznosu.
Korisnik ne može istovremeno ostvariti pravo na više naknada za troškove grijanja, kao dijela
troškova stanovanja.
Članak 12.
Postupak za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem pismenog
zahtjeva Odjelu, a Odjel može pokrenuti postupak i po službenoj dužnosti.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, potrebno je priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu,
- presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb o priznavanju prava na
zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno dokaz o ispunjavanju uvjeta prihoda,
- ispunjenu izjavu s preslikom računa za troškove stanovanja (prema volji
korisnika).
Pravo se ostvaruje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po
službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.
Rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja izvršava se do nastanka
promijenjenih okolnosti koje utječu na priznavanje ili visinu prava, nakon čega se donosi
novo rješenje kojim se pravo priznaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti.
Članak 13.
U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svakih šest mjeseci, a najmanje
jednom godišnje, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima
ovisi daljnje ostvarivanje prava.
Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava,
pravo prestaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti.
2. Jednokratna novčana pomoć
Članak 14.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvari samac ili kućanstvo ukoliko ispunjava
socijalni uvjet ili uvjet prihoda.
Iznimno, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih prvenstveno zbog nesretnog slučaja u
kućanstvu, velike štete u kućanstvu nastale zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupog
liječenja teške bolesti i slično, jednokratnu novčanu pomoć mogu ostvariti i korisnici koji ne
ispunjavaju socijalni uvjet odnosno čija primanja prelaze iznose iz članka 9. stavka 1. ove
Odluke.

Članak 15.
Korisnik može temeljem ove Odluke, ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u pravilu jednom
u istoj proračunskoj godini.
Jednokratna novčana pomoć može se isplatiti do iznosa od 270,00 EUR godišnje.
Iznimno, zbog utvrđene teške materijalne situacije korisnika, jednokratna novčana pomoć se
može isplatiti više puta, ili u maksimalnom iznosu što, u ukupnom iznosu, ne može biti više
od 670,00 EUR u jednoj proračunskoj godini.
Također, korisniku jednokratne novčane pomoći zbog utvrđene teške materijalne situacije te
teške bolesti i potrebe za liječenjem, a temeljem medicinske dokumentacije, može se isplatiti,
osim jednokratne novčane pomoći, i pomoć za nabavu ortopedskog pomagala ili realizaciju
nužne terapije, ali maksimalno do 670,00 EUR u istoj proračunskoj godini.
Članak 16.
Postupak za odobravanje jednokratne novčane pomoći pokreće se na prijedlog stranke ili po
službenoj dužnosti.
Podnositelj zamolbe dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i dokaze o postojanju
potrebe za odobravanje jednokratne novčane pomoći i visini iznosa kojim se potreba može
podmiriti.
Jednokratna novčana pomoć priznaje se za točno navedenu svrhu, isplatom pružatelju usluge
ili isplatom novca korisniku, a temeljem odluke općinske načelnice.

3. Naknada za pogrebne troškove
Članak 17.
Pravo na naknadu za pogrebne troškove može ostvariti član obitelji umrlog, ako je umrli
ispunjavao socijalni uvjet ili uvjet prihoda, a imao je prebivalište na području općine
Rogoznica.
Pravo na naknadu za pogrebne troškove može ostvariti i poznanik umrlog u slučaju kada
umrli nije imao obitelj, ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta te ako je umrli
ispunjavao jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka.
Članak 18.
Pravo na naknadu za pogrebne troškove ne mogu ostvariti osobe iz članka 18. ove Odluke ako
je umrli u trenutku smrti imao nekretninu ili ako je za života sklopio neki od obvezno pravnih
ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).
Pogrebni troškovi biti će odobreni ukoliko pokojnik nije ostvario pravo na plaćanje pogrebnih
troškova po nekoj drugoj osnovi (socijalne skrbi, MORH, srodnika).
Članak 19.
Pravo na plaćanje pogrebnih troškova odobrava općinska načelnica odlukom.

Pogrebni troškovi podmiruju se u visini osnovne pogrebne opreme i troškova ukopa temeljem
ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća.
4. Sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjeg vrtića
Članak 20.
Pravo na sufinanciranje cijene programa vrtića/jaslica može u 100% iznosu ostvariti dijete
koje je upisano u neki od programa vrtića/jaslica uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj
ima prebivalište na području općine Rogoznica te ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te
dodatni uvjet:
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili
civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 80% do 100%.
Pravo na sufinanciranje cijene programa vrtića/jaslica može u 100% iznosu ostvariti i dijete
bez oba roditelja s prebivalištem na području općine Rogoznica koje je upisano u neki od
programa vrtića/jaslica, odnosno dijete s prebivalištem na području općine Rogoznica koje je
rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb smješteno u ustanove socijalne skrbi na području
Šibensko-kninske županije.
Članak 21.
Pravo na sufinanciranje cijene programa vrtića/jaslica može u 50% iznosu ostvariti dijete koje
je upisano u neki od programa vrtića/jaslica uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima
prebivalište na području općine Rogoznica te ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda te
jedan od dodatnih uvjeta:
- da je dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida ili mirnodopskog vojnog invalida ili
civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem invaliditeta do 79%,
- dijete s teškoćama u razvoju, temeljem medicinske dokumentacije,
- dijete na smještaju i skrbi u udomiteljskoj/skrbničkoj obitelji,
- dijete samohranog roditelja,
- dijete iz obitelji s troje i više djece.
Iznos od 50% umanjuje se od iznosa utvrđenog sukladno postojećim Odlukama o
sufinanciranju usluga predškolskih ustanova.
Članak 22.
Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za ispunjavanje uvjeta iz članaka 20. i 21. ove Odluke
dostavljaju se Odjelu.
Odobreni iznos isplaćuje se mjesečno na račun Ustanove koje dijete pohađa.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 23.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na
zahtjev stranke, njezinog bračnog duga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog
djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.
Odjel može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada utvrdi ili sazna da je s obzirom na
postojeće činjenično stanje radi zaštite interesa osobe, potrebno pokrenuti takav postupak.
Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žurne naravi.
Članak 24.
Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.
Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini,
kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i
kazneno.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom
korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće
isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava i drugih oblika pomoći/potpore.
Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi
ostvarivanje pojedinačnog prava.
Članak 25.
O zahtjevu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, te pravo na
sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjeg vrtića, Odjel odlučuje rješenjem.
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, odlučuje nadležno upravno tijelo Šibenskokninske županije.
Članak 26.
Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku
promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku od 8
dana od dana nastanka promjene.
Na temelju obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj dužnosti ,
Odjel će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi
priznavanje prava i visina priznatog prava.
Na donošenje rješenja primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Članak 27.
Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava iz ove Odluke
koriste u svrhu za koje su namijenjena.

Članak 28.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je
vratiti neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj
znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan način ostvario
pravo koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio promjenu
koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik ili njegov
udomitelj znao ili je morao znati,
-mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo ili mu je naknada, odnosno
pomoć isplaćena u većem iznosu od iznosa koji mu je određen.
Članak 29.
Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 28. ove Odluke, pozvat će Korisnika da neosnovano
primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti o
utvrđenim okolnostima.
Članak 30.
Odjel može sa Korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano
primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje i socijalni
uvjeti Korisnika.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Sredstva za potrebe korisnika ove Odluke su osigurana u Proračunu Općine Rogoznica, a
visina sredstava je u skladu s mogućnostima tekuće proračunske godine.
Članak 32.
Korisnik prava priznatog na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Općine Rogoznica („Službeni
vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20) ostvaruje priznato pravo i nakon stupanja na snagu
ove Odluke dok Odjel rješenjem ne utvrdi ispunjava li korisnik uvjete za priznavanje
socijalnih prava po ovoj Odluci.

Članak 33.
Postupci započeti prije dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama
Odluke o socijalnoj skrbi Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj
2/20).

Članak 34.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Općine
Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica”, broj 2/20).
Članak 35.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom vjesniku Općine Rogoznica", a stupa na snagu 01.
siječnja 2023. godine.

