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PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENAMA ODLUKE O
UVJETIMA I NAČINU
DODJELE JEDNOKRATNIH
POMOĆI SOCIJALNO
UGROŽENIM GRAĐANIMA
Skupština Osječko-baranjske županije je na 25. sjednici održanoj 23. prosinca 2008. godine
donijela Odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima
(''Županijski glasnik'' broj 18/08.).
Navedenom Odlukom utvrđeni su uvjeti za dodjelu jednokratne financijske pomoći socijalno
ugroženim građanima iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije i način ostvarivanja te
pomoći. Jednokratnu financijsku pomoć može ostvariti samac ili obitelj.
Uvjeti za ostvarivanje jednokratne pomoći samca ili obitelji su sljedeći i moraju biti ispunjeni
kumulativno:
prebivalište ili trajno nastanjenje na području Osječko-baranjske županije najmanje
posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva
mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
za pojedinca u visini do tri osnovice na temelju koje se utvrđuje stalna pomoć prema
Zakonu socijalnoj skrbi
za obitelj u visini do dvije osnovice iz prethodnog stavka po članu obitelji
iznimno teške trenutačne životne okolnosti: prvenstveno nesretan slučaj u obitelji, velika šteta
u kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti i
slično.
Kako je vidljivo osnovica na temelju koje se izračunava iznos primanja pojedinca odnosno
obitelji određena je kao osnovica na temelju koje se utvrđuje stalna pomoć prema Zakonu o socijalnoj
skrbi.
U vrijeme donošenja ove Odluke na snazi je bio Zakon o socijalnoj skrbi (''Narodne novine''
broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.). Visinu osnovice za izračunavanje stalne
pomoći prema članku 16. stavak 1. ovog Zakona određivala je Vlada Republike Hrvatske.
Sabor Republike Hrvatske 13. svibnja 2011. godine donio je novi Zakon o socijalnoj skrbi
(''Narodne novine'' broj 57/11.) koji je stupio na snagu 2. lipnja 2011. godine. Jedna od novčanih
naknada i potpora utvrđena člankom 39. ovog Zakona je pomoć za uzdržavanje. Pomoć za
uzdržavanje je pravo koje ostvaruju korisnici koji su u pravilu bili i korisnici stalne pomoći po ranijem
Zakonu. Međutim, prema članku 40. stavak 2., 3., 4. i 5. novog Zakona "Osnovica na temelju koje se
utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje iznosi 22,5% mjesečnog iznosa relativne linije siromaštva za
samačko kućanstvo, koji objavljuje Državni zavod za statistiku". Iznos osnovice utvrđuje se na temelju
linije siromaštva za samačko kućanstvo iz prethodne godine. Državni zavod za statistiku objavljuje ga
svake godine, a počinje se primjenjivati od 1. siječnja sljedeće godine. Ako osnovica nije cijeli broj,
zaokružuje se na cijeli broj.
Novim Zakonom o socijalnoj skrbi, člankom 14. stavak 5., određeno je, također, da "Jedinica
područne (regionalne) i lokalne samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći
i socijalnih usluga stanovnicima na svom području iznad standarda utvrđenih ovim Zakonom, na
način propisan njihovim općim aktom, ukoliko u svom proračunu ima za to osigurana sredstva."
Slijedom toga, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Odluke o
izmjenama Odluke koja u prijedlogu glasi:
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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. i 16/09.), a u svezi članka 14. stavak 5.
Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 57/11.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na _____ sjednici _______________ 2011. godine

ODLUKU
o izmjenama Odluke o uvjetima i
načinu dodjele jednokratnih pomoći
socijalno ugroženim građanima

Članak 1.
U članku 3. podstavak 2. i članku 5. stavak 2. podstavak 3. Odluke o uvjetima i načinu dodjele
jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima ("Županijski glasnik" broj 18/08.) riječi "stalna
pomoć" odnosno "stalnoj novčanoj pomoći" zamjenjuju se riječima "pomoć za uzdržavanje" u
odgovarajućem padežu.
Članak 2.
Ova Odluka bit će objavljena u ''Županijskom glasniku'', a stupa na snagu 1. siječnja 2012.
godine.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O
UVJETIMA I NAČINU DODJELE
JEDNOKRATNIH POMOĆI SOCIJALNO
UGROŽENIM GRAĐANIMA
ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU

Članak 3.
-

-

Uvjeti za ostvarivanje pomoći samca ili obitelji su sljedeći i primjenjuju se kumulativno:
prebivalište ili trajno nastanjenje na području Županije najmanje posljednjih šest mjeseci prije
podnošenja zahtjeva,
mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
za pojedinca u visini do tri osnovice na temelju koje se utvrđuje stalna pomoć prema
Zakonu o socijalnoj skrbi,
za obitelj u visini do dvije osnovice iz prethodnog podstavka po članu obitelji,
iznimno teške trenutačne životne okolnosti: prvenstveno nesretan slučaj u obitelji, velika šteta
u kućanstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti i
slično.
Članak 5.

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

Dokumentaciju iz stavka 1. čine:
dokaz o prebivalištu podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje nadležnog
tijela),
dokazi o broju članova obitelji podnositelja zahtjeva (preslike osobnih iskaznica, rodnih
listova ili domovnica ostalih članova obitelji),
dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i članova obitelji (dokaz o plaći, mirovini, stalnoj
novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, nezaposlenosti, drugim primanjima),
ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija, smrtni
list, dokazi o školovanju, zapisnik nadležnog tijela o događaju i slično).
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