Na temelju članka 6. stavka 1. 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj
157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.), i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službene
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Podravske
Sesvete na 24. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete(u daljnjem tekstu:
Odluka) utvrđuju se prava, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici i postupak za ostvarivanje
tih prava iz sustava socijalne skrbi koje osigurava Općina Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu:
Općina).
Članak 2.
Prava iz sustava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret
Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju na teret Republike
Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za dodjelu pomoći i naknada utvrđuju se planom javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine, a osiguravaju se u Proračunu Općine za tekuću kalendarsku godinu.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Prava iz sustava socijalne skrbi osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju
prebivalište na području Općine (u daljnjem tekstu: korisnici).
III. PRAVA IZ SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Prava iz sustava socijalne skrbi su:
1. naknada za troškove stanovanja,
2. jednokratna naknada za novorođenčad,
3. jednokratna pomoć kućanstvu ili samcu,
4. naknada za troškove ogrjeva,
5. pomoć za nabavu školskih udžbenika,
6. dar djeci, umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama za božićne blagdane.
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1. Naknada za troškove stanovanja.
Članak 6.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade u iznosu do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade, sukladno planu javnih
potreba u socijalnoj skrbi koju donosi Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete (u daljnjem
tekstu: Općinsko vijeće) za tekuću godinu.
Članak 7.
Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja mora biti
potkrijepljen sljedećim dokaznim sredstvima:
- preslikom rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi,
- preslikom ugovor o najmu stana ovjerenog od strane javnog bilježnika,
- izjavom o broju članova kućanstva,
- potvrdom Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove kućanstva za
godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva i
- uvjerenjem zemljišno-knjižnog odjela za sve punoljetne članove kućanstva da nisu
upisani u zemljišnim knjigama kao vlasnici nekretnina.
Članak 8.
Naknada za troškove stanovanja ostvaruje se na način da Općina plati račun ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, odnosno na račun zakupodavca.
Članak 9.
Rješenje o ostvarivanju prava na naknadu za troškove stanovanja u prvom stupnju
donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: Jedinstveni
upravni odjel).
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nadležno upravno tijelo
Koprivničko-križevačke županije.
Članak 10.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva za
mjesec u kojem je zahtjev podnesen.
Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu u
roku osam dana dostaviti svaku promjenu podataka te druge okolnosti koje mogu utjecati na
ostvarivanje i visinu naknade, a Jedinstveni upravni odjel povodom svake promjene donosi
novo rješenje.
Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava naknade za troškove
stanovanja, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja
postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na naknadu.
2. Jednokratna naknada za novorođenčad
Članak 11.
Uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu za novorođenčad propisat će Općinsko
vijeće posebnom odlukom.
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3. Jednokratna pomoć kućanstvu ili samcu
Članak 12.
Jednokratna pomoć može se odobriti kućanstvu ili samcu koji su se našli u položaju
trenutačne materijalne ugroženosti iz određenih izvanrednih razloga na koje nisu mogli, odnosno
ne mogu utjecati, kao što su bolest, smrt člana obitelji, elementarne nepogode i slično.
Jednokratnu pomoć kućanstvu ili samcu u novcu ili naravi odobrava rješenjem općinski
načelnik Općine Podravske Sesvete (u daljnjem tekstu: općinski načelnik).
Prilikom podnošenja zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć podnositelj zahtjeva dužan je u
zahtjevu ili na drugi način detaljno objasniti razloge traženja jednokratne pomoći i priložiti
dokumentaciju kojom dokazuje izvore i visinu prihoda svih članova obitelji i drugu potrebnu
dokumentaciju koja se od njega zatraži.
4. Naknada za troškove ogrjeva
Članak 13.
Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva,
priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da im se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili
odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Koprivničkokriževačka županija, na temelju zahtjeva Općine Podravske Sesvete.
Temeljem donesenih rješenja i doznačenih sredstava od strane Koprivničkokriževačke županije, Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava korisnicima kojima je
to pravo priznato.
5. Pomoć za nabavu školskih udžbenika
Članak 14.
O pravu za nabavu školskih udžbenika učenika Osnovne škole Kloštar Podravski,
Područne škole Podravske Sesvete posebnom odlukom odlučuje Općinsko vijeće, sukladno
planiranim sredstvima u Proračunu za svaku školsku godinu.
6. Dar djeci, umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama za božićne i uskrsne
blagdane
Članak 15.
Djeci s područja Općina Podravske Sesvete, predškolskog uzrasta s navršenom
jednom godinom života i učenicima Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole
Podravske Sesvete do zaključno 4. razreda povodom božićnih blagdana osiguravaju se
pokloni za djecu u naravi.
Novčana sredstva i uvjete dodjele potrebne za poklone iz stavka 1. ovoga članka
određuje općinski načelnik rješenjem.
Članak 16.
Umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama povodom božićnih i uskrsnih
blagdana mogu se dodijeliti pokloni u naravi.
Novčana sredstva i uvjete potrebne za poklone iz stavka 1. ovoga članaka određuje
općinski načelnik rješenjem.
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IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 17.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se
zahtjevom stranke, bračnog druga, roditelja maloljetnog djeteta, roditelja punoljetnog djeteta
koje je lišeno poslovne sposobnosti, skrbnika, udomitelja i Centra za socijalnu skrb Đurđevac.
Članak 18.
Prednost kod rješavanja zahtjeva imaju:
1. dijete, udovica i roditelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog
branitelja iz Domovinskog rata,
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog i civilnog invalida Domovinskog rata (sve skupine
oštećenja organizma propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,
3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma
propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji),
4. vojni i civilni invalidi rata (sve skupine oštećenja organizma propisane Zakonom o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata).
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz
stavka 1. ovoga članka izjednačena su.
Članak 19.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom
korištenja prava, te dokazivanja prednosti kod rješavanja zahtjeva podnositelj je dužan dostaviti
odnosno predočiti odgovarajuće isprave ili dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi žuran je.
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispituju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva
na licu mjesta ili na drugi odgovarajući način.
Članak 20.
O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, ako nije drugačije propisano u
prvom stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel.
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći prvog dana idućeg mjeseca nakon podnošenja
zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da korisnik započne s ostvarivanjem prava za mjesec
u kojem je podnio zahtjev, ako to nalaže hitna potreba.
Članak 21.
O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje u drugom stupnju nadležno
upravno tijelo Koprivničko-križevačke županije.
Članak 22.
U slučaju promijene činjeničnog stanja o kojem ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz ove
Odluke, Jedinstveni upravni odjel donijet će novo rješenje.
Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu koja utječe na
ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.
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Članak 23.
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za
ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhe za koje su namijenjena.
Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela, korisnik je dužan dati pisano izvješće o
korištenju odobrenih sredstava.
Članak 24.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom,
dužan je u cijelosti vratiti primljeni iznos sredstava, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je
morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo
koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjene koje utječu
na gubitak ili opseg prava za koje je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati,
- utrošio odobrena sredstva nenamjenski.
Članak 25.
Jedinstveni upravni odjel dužan je na propisani način voditi evidenciju i
dokumentaciju o ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom.
V. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 26.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na
području Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 12/12).
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

KLASA: 550-01/16-01/08
URBROJ: 2137/24-16-1
Podravske Sesvete, 22. prosinca 2016.
PREDSJEDNIK:
Branko Rođak
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