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Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i
članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj
2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 14. sjednici održanoj 27. travnja 2015. godine
donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području
Općine Andrijaševci
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se i propisuje oblik, opseg, prava i način ostvarivanja socijalne
skrbi na području Općine Andrijaševci.
Članak 2.
Za ostvarivanje prava socijalne skrbi po ovoj Odluci, sredstva osigurava Općina
Andrijaševci u proračunu, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.
Socijalnu skrb iz stavka 1. ove Odluke ostvaruju stanovnici Općine Andrijaševci.
Članka 3.
Ovom Odlukom propisuju se slijedeći oblici socijalne skrbi:
- naknada za troškove stanovanja
- jednokratna naknada za podmirenje životnih potreba (rođenje ili školovanje djeteta,
dugotrajna neisplata plaće, bolest ili smrt člana kućanstva, elementarne nepogode i
slično).
Članak 4.
Naknada za troškove stanovanja i jednokratna naknada određuje se prema odredbama
Zakona o socijalnoj skrbi i ovoj Odluci.
Članak 5.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin,
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja.

Članak 6.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne
naknade koja je propisana Zakonom o socijalnoj skrbi uz uvjet da korisnik zajamčene minimalne
naknade podnese Jedinstvenom upravnom odjelu zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za
troškove stanovanja i priloži potrebnu dokumentaciju.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini utvrđenoj sukladno posebnoj
odluci načelnika o visini mjesečne naknade za troškove stanovanja, a najviše do polovice
mjesečnog iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene
prema Rješenju Centra za socijalnu skrb.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da
se u cijelosti ili djelomično plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila
uslugu, obavila rad ili isporučila robu vezanu uz troškove stanovanja korisnika.
Članak 7.
Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih
teškoća nije u mogućnosti podmiriti životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta,
bolesti ili smrti člana kućanstva, elementarne nepogode i slično.
Jednokratna naknada iz stavka 1. ovog članka može se priznati zbog nabave osnovnih
predmeta u kućanstvu ili nabave odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih
predmeta u kućanstvu, odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Članak 8.
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u
naravi korisniku iz članka 7. stavak 1. i 2. ove Odluke koji podnese Jedinstvenom upravnom odjelu
zahtjev za jednokratnu pomoć i priloži potrebnu dokumentaciju.
Visina jednokratne naknade bit će utvrđena temeljem posebne Odluke načelnika.
Članak 9.
Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini određen je
Zakonom o socijalnoj skrbi.
Članak 10.
Postupak ostvarivanja prava iz ove Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine
Andrijaševci.
Članak 11.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na
muške i ženske osobe.
Članak 12.
Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju se iz Proračuna Općine
Andrijaševci za tekuću godinu .
Neutrošena sredstva iz ove Odluke prenose se kao višak proračunskih prihoda u slijedeće
proračunsko razdoblje.
Namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka određuje se Odlukom o izvršenju proračuna za
svako proračunsko razdoblje.

Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/14).
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“
Vukovarsko-srijemske županije.
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