Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09, 16/09. i 2/13.), a u svezi sa člankom 117.
stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na 7. sjednici 11. ožujka 2014. godine

ODLUKU
o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih
pomoći socijalno ugroženim građanima
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za dodjelu jednokratne financijske pomoći (u nastavku:
jednokratna pomoć) socijalno ugroženim građanima iz sredstava proračuna Osječko-baranjske
županije (u nastavku: Županija) i način ostvarivanja te pomoći.
Članak 2.
Jednokratnu pomoć iz članka 1. može ostvariti samac ili kućanstvo (u nastavku: korisnik).
Članak 3.
Jednokratnu pomoć mogu ostvariti korisnici iz članka 2. ove Odluke koji ispunjavaju sljedeće
uvjete:
prebivalište ili stalni boravak na području Županije najmanje posljednjih šest mjeseci prije
podnošenja zahtjeva za podnositelja zahtjeva,
mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
- za samca najviše u iznosu od 1.500,00 kuna,
- za kućanstvo najviše u iznosu od 1.000,00 kuna po članu kućanstva,
financijske teškoće u podmirivanju osnovnih životnih potreba korisnika te drugih trenutačnih
potreba kao što su školovanje djeteta, nesretni slučaj u kućanstvu, velika šteta u kućanstvu
nastala zbog elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti, smrt člana kućanstva i
slično.
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, smrti člana kućanstva i slično jednokratnu pomoć mogu ostvariti i korisnici čija primanja
prelaze iznos iz stavka 1. podstavak 2. ovoga članka.
Članak 4.
Korisnik može temeljem ove Odluke ostvariti jednokratnu pomoć tijekom proračunske godine
najviše dva puta u najvišem ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.
Iznimno, korisnici zajamčene minimalne naknade po Zakonu o socijalnoj skrbi mogu svaka tri
mjeseca ostvariti jednokratnu novčanu pomoć do visine mjesečno priznate zajamčene minimalne
naknade, a najviše u iznosu od 10.000,00 kuna ukupno u proračunskoj godini.

Članak 5.
Pomoć se ostvaruje temeljem zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći i pripadajuće
dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje pomoći po ovoj Odluci.
-

-

Dokumentaciju iz stavka 1. čine:
dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice ili
uvjerenje nadležnog tijela),
dokazi o broju članova kućanstva podnositelja zahtjeva (izjava o zajedničkom kućanstvu te
preslike osobnih iskaznica, rodnih listova ili drugih osobnih dokumenata ostalih članova
kućanstva),
dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva (dokaz o plaći, mirovini,
zajamčenoj minimalnoj naknadi, drugim primanjima te dokaz o nezaposlenosti),
ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija, smrtni
list, dokazi o školovanju, zapisnik nadležnog tijela o događaju i slično),
OIB podnositelja zahtjeva.
Članak 6.

Zahtjev za ostvarivanje jednokratne pomoći podnosi se upravnom tijelu Županije nadležnom
za poslove socijalne skrbi.
Povjerenstvo koje imenuje župan razmatra podnesene zahtjeve, ocjenjuje ispunjavanje uvjeta
te utvrđuje prijedlog za dodjelu sredstava.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana od kojih je jedan socijalni radnik.
Na temelju prijedloga povjerenstva iz stavka 2., župan odlučuje o zahtjevima za dodjelu
jednokratnih pomoći.
Nadležno upravno tijelo o odluci župana izvještava podnositelja zahtjeva.
Članak 7.
Jednokratne pomoći dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava koja su za tu namjenu
osigurana u proračunu Županije za tekuću proračunsku godinu.
Jednokratne pomoći koje se dodjeljuju temeljem članka 3. stavak 2. ove Odluke mogu se
dodjeljivati i iz sredstava proračunske zalihe.
Članak 8.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i ženske osobe.
Članak 9.
Postupci započeti prije stupanja na snagu ove Odluke rješavat će se po odredbama ove
Odluke.
Povjerenstvo imenovano po ranije važećoj Odluci nastavit će s radom po ovoj Odluci.
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Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu dodjele
jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima ("Županijski glasnik" broj 18/08. i 12/11.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku".
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Predsjednik
Antun Kapraljević, v.r.
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