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PRIJEDLOG ODLUKE O
FINANCIRANJU TROŠKOVA
OGRJEVA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2011. GODINI

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 19. travnja 2011. godine Odluku o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini. S obzirom da je 13.
svibnja 2011. godine donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.) koji je
stupio na snagu 2. lipnja 2011. godine, a po kojem se pod drugačijim uvjetima može priznati pravo na
troškove ogrjeva korisnicima pomoći za stanovanje koji se griju na drva, predlaže se donošenje nove
odluke.
Člankom 14. stavak 2. Zakona propisano je da su jedinice područne (regionalne) samouprave
obvezne u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrijeva, a jedinica lokalne samouprave
sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, pod uvjetima i na način propisan Zakonom.
Nadalje, člankom 66. Zakona propisano je da se korisniku pomoći za stanovanje koji se grije
na drva, osigurava jednom godišnje 3 m3 drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi
koja je uslugu izvršila ili mu se može odobriti novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva u visini koju
odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Odluku donosi predstavničko
tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.
Slijedom toga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje nove Odluke o
financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2011. godini, koja u
prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 66. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 57/11.), članka 7.
stavak 2. podstavak 2. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu ("Narodne novine" broj 29/11.),
točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011.
godini ("Narodne novine" broj 29/11.) i 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. i 16/09.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici __________________ 2011.
godine

ODLUKU
o financiranju troškova ogrjeva
na području Osječko-baranjske županije
u 2011. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina iznosa i način financiranja troškova ogrjeva
korisnicima pomoći za stanovanje koji se griju na drva (nastavno: pomoć za ogrjev) na području
Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) u 2011. godini.
Članak 2.
Pomoć za ogrjev financira se iz sredstava Proračuna Županije za 2011. godinu ostvarenih
temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2011.
godini ("Narodne novine" broj 29/11.) u iznosu od 7.267.500,00 kuna.
Članak 3.
Pomoć za ogrjev mogu ostvariti korisnici pomoći za stanovanje koji se griju na drva pod
uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi.
Članak 4.
Visina pomoći za ogrjev utvrđuje se u iznosu od 950,00 kuna po korisniku godišnje.
Članak 5.
Jedinica lokalne samouprave svojim rješenjem po zahtjevu korisnika utvrđuje pravo na pomoć
za ogrjev.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno
ukupnom broju korisnika kojima je to pravo rješenjem priznato.
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Članak 6.
Zahtjev za doznaku sredstava jedinice lokalne samouprave dostavljaju tijelu Županije
nadležnom za poslove socijalne skrbi najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, odnosno do utroška
ukupno osiguranih sredstava.
Zahtjevu se prilaže popis korisnika koji sadržava ime i prezime, OIB i adresu stanovanja
korisnika te klasu, urbroj i datum rješenja kojim se korisniku priznaje pravo na pomoć za ogrjev.
Jedinice lokalne samouprave su dužne do kraja tekuće godine dostaviti presliku financijske
kartice proračunskog računovodstva ili popisnu listu korisnika s potpisom korisnika iz koje je razvidna
pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području
Osječko-baranjske županije u 2011. godini ("Županijski glasnik" broj 4/11.).
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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