Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14 ,
99/15 , 52/16 i 16/17) te članka 31. Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik Općine Cista
Provo"01/13 i 02/13 ), Općinsko Vijeće Općine Cista Provo na sjednici održanoj dana 01.prosinca ,
2017. godine, donosi:
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Cista Provo (u
daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu:
Zakon), uvjeti i prava iznad te način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za
ostvarivanje tih prava.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako
na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 2.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja
Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo .
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u
Proračunu Općine.
Članak 4.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je
Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te
drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Sukladno stavku 1. ovog članka, prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom nema samac
niti član obitelji koji:
a) može sam sebe uzdržavati,
b) ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o
obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u
mogućnosti davati uzdržavanje,
c) ne želi ostvarivati uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom
uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,
d) ostvaruje prihod koji prelazi cenzus,
e) može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu.
Članak 5.
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Prava i oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se
hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Cista Provo te stranim
državljanima i osobama bez državljanstva koje imaju stalni boravak na području Općine Cista Provo.
U slučaju da se pojedina prava ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi
članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalno boravište na području Općine Cista Provo.
Iznimno, ukoliko samo jedan roditelj ima prebivalište ili stalno boravište na području Općine
Cista Provo, ostvareno pravo ili oblik pomoći sufinancirat će se u visini od 50%.
II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.
Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete određene
ovom Odlukom i to:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet,
d) ostale uvjete.
Članak 7.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ukoliko na temelju rješenja nadležnog Centra za socijalnu
skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
Članak 8.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom kako slijedi:


samac do 1.700,00 kn



dvočlana obitelj do 2.500,00 kn



tročlana obitelj do 3.600,00 kn



četveročlana obitelj do 4.400,00 kn



ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana povećava se za
600,00 kn.

Pod prihodom iz stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda
korisnika, ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za
ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od
imovine ili na neki drugi način.
U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno
pomoći iz socijalne skrbe utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni
odredbama članka 31. Zakona.

Članak 9.
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Posebni uvjet ispunjavaju:
a) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno
Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u
daljnjem tekstu Zakon o braniteljima)),
b) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma
sukladno Zakonu o braniteljima),
c) djeca, udovice ili roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata,
d) ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih ratnih invalida rata.
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1.
ovog članka su izjednačeni.
Članak 10.
Ostale uvjete sukladno važećim propisima ispunjavaju:
a) slijepe osobe s oštećenjem od 70% i više, te pratioci slijepih osoba sa 100% - tnim oštećenjem,
b) gluhe osobe s oštećenjem od 70% i više,
c) osobe oboljele od cerebralne ili dječje paralize,
d) osobe oboljele od multiple skleroze,
e) osobe s mentalnim oštećenjem,
f) osobe s intelektualnim oštećenjem,
g) osobe čije je tjelesno oštećenje 70% i više,
h) roditelji djece sa posebnim potrebama
i)

korisnik udomiteljstva

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 11.
Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:
1.

naknada za troškove stanovanja,

2.

sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću,

3.

sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola i studentima,

4.

naknada za trošak ogrjeva,

5.

jednokratna pomoć,

6.

studentske potpore,

7.

sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola
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8.

sufinanciranje nabavke školskog pribora za učenike osnovnih škola,

9.

darovi za djecu do 12 godina- Sv.Nikola

10. naknada za novorođenu djecu

1. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Članak 12.
Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu,
električnu energiju, vodu, odvoz otpada i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruj radno nesposobni korisnici zajamčene minimalne
naknade se mjesečno, na način propisan Zakonom.
Članak 13.
Radno sposobni ili djelomično sposobni samac ili član kućanstva, koji je korisnik zajamčene
minimalne naknade, dužan je na poziv Općine Cista Provo sudjelovati u radovima za opće dobro bez
naknade u trajanju predviđenom Zakonom o socijalnoj skrbi.
Članak 14.
Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade ostvaruje korisnik koji ispunjava jedan
od slijedećih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda ili posebni uvjet.

2. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU
Članak 15.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjem vrtiću, ostvaruju djeca roditelja
koji imaju prebivalište na području Općine Cista Provo.
Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za pedagošku godinu, odnosno najduže
za period od 01. rujna do 31. kolovoza.
3. SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA
Članak 16.
Pravo na sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola imaju učenici čiji roditelji imaju
prebivalište na području Općine Cista Provo, a učenici pohađaju nastavu u srednjim školama u drugim
mjestima.
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola do Imotskog i Sinja izvršit će se putem
ispostavljenih mjesečnih računa od strane linijskog prijevoznika sa kojim će Općina zaključiti ugovor
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-ukoliko učenik pohađa srednju školu u nekom drugom mjestu, ako takve srednje škole nema
u Imotskom ili u Sinju, sredstva za sufinanciranje prijevoza ovih učenika doznačit će se na žiro račun
roditelja u onoj visini koliko iznosi sufinanciranje prijevoza do Imotskog.
Pravo na sufinanciranje prijevoza studenata imaju redoviti studenti kojima je prebivalište na
području Općine Cista Provo i to:
-studenti koji pohađaju studij u Zagrebu i Osijeku sa 5 (pet) povratnih karata po studentu,
-studenti koji pohađaju studij u Splitu sa 20 (dvadeset) povratnih karata,
-studenti koji pohađaju studij u Šibeniku sa 10 (deset) povratnih karata.
Općina će u mjesečnim obrocima sufinancirati prijevoz studenata sa 70% cijene, a preostali
trošak snosi student.
Pravo iz stavka 1. ovog članka, korisnik može ostvariti za školsku godinu, odnosno za period
od 01. rujna do 30. lipnja tj. sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o početku i završetku
nastavne godine ili za akademsku godinu od 01.listopada do 31.srpnja.
4. NAKNADA ZA TROŠAK OGRJEVA
Članak 17.
Pravo na naknadu za trošak ogrjeva imaju osobe sa prebivalištem na području Općine koje
ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu , a temeljem rješenja koje je donio Centar za
socijalnu skrb.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Splitsko-dalmatinska županija u svom proračunu
u visini koju svojom odlukom odredi predstavničko tijelo Splitsko-dalmatinske županije.
Naknada iz stavka 1. ovog članka odobrava se rješenjem, a realizira se na način da Općina
izvrši plaćanje korisniku troška ogrjeva u visini iz stavka 2. ovog članka.

5. JEDNOKRATNA POMOĆ
Članak 18.
Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća
nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta,
bolesti ili smrti člana obitelji, roditeljima djece sa posebnim potrebama ili zbog elementarne
nepogode.
Jednokratna pomoć iz stavka 1. ove Odluke može se odobriti kao pravo na novčanu pomoć ili kao
pravo na pomoć u naravi.
Jednokratna pomoć može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično odnosno kad se utvrdi da je
to povoljnije za korisnika ili da on pomoć u novcu ne koristi, odnosno da postoji vjerojatnost da tu
pomoć neće koristiti namjenski.
Jednokratna pomoć u jednoj proračunskoj godini može iznositi najviše 3.000,00 kn.
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Jednokratna pomoć odobrava se rješenjem.
U iznimnim slučajevima Općinski načelnik može posebnim zaključkom odobriti jednokratnu naknadu.

6. STUDENTSKE POTPORE
Članak 19.
Studentske potpore imaju redoviti studenti kojima je prebivalište ne području Općine Cista Provo, a
također i njihovim roditeljima.
Studentske potpore mogu dobiti studenti koji dokažu da akademsku godinu upisuju prvi put i za
svaku slijedeću višu godinu studija.
Studentske potpore isplaćivat će se u mjesečnim obrocima , nakon provedenog natječaja u trajanju
akademske godine u tekućoj kalendarskoj godini.

7. SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA
Članak 20.
Općina Cista Provo sufinancirati će nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u onoj školskoj
godini kada se , u skladu sa odlukom nadležnog Ministarstva, udžbenici mijenjaju.

8. SUFINANCIRANJE NABAVKE ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE OSNOVNIH
ŠKOLA
Članak 21.
Općina Cista Provo sufinancirati će nabavku školskog pribora za učenike koji pohađaju
osnovne škole na području Općine.
9. DAROVI ZA DJECU DO 12 GODINA
Članak 22.
Općina Cista Provo financirat će kupovinu darova za djecu do 12 godina.Darovi će se dijeliti
prigodom blagdana Sv.Nikole u suradnji sa Dječjim vrtićem i osnovnim školama na području Općine.

10. NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU
Članak 23.
Pravo na naknadu za novorođenu djecu imaju roditelji novorođene djece kojima je prebivalište
na području Općine Cista Provo.
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Za prvo dijete naknada će iznositi 2.000,00 kn i isplatit će se na račun jednog roditelja
jednokratnom iznosu.

u

Za drugo dijete naknada će iznositi 4.000,00 kn i isplatit će se na račun jednog roditelja u
jednokratnom iznosu.
Za svako treće i slijedeće dijete naknada će iznositi 50.000,00 kn i isplaćivat će se na račun
jednog roditelja u jednakim obrocima kroz 10 (deset) godina.
Ovo pravo pripada roditeljima djece koja su rođena od 01.01.2018.g. pa nadalje.

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 24.
Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke,
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.
Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Cista Provo..
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze
potrebne za ostvarivanje prava. Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i
okolnosti od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

Članak 25.
Radi što bolje realizacije godišnjeg financijskog plana i programa socijalne skrbi utvrđenog
Proračunom Općine za tekuću kalendarsku godinu, Općinski načelnik donijet će Pravilnik kojim će se
potanje razraditi pojedina prava iz socijalne skrbi.
O podnesenim zahtjevima korisnika Jedinstveni upravni odjel Općine donijeti će rješenje, u
skladu sa ovom Odlukom i Pravilnikom navedenim u st.1. ovog članka.
Općinski načelnik u pojedinačnim pravima zaključkom utvrđuje do kojeg će se financijskog iznosa
korisnicima socijalne skrbi pomoć odobriti temeljem osiguranih sredstava u proračunu Općine Cista
Provo.
Članak 26.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 11. ove Odluke u prvom stupnju rješava Odjel.
O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 27.
Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno
odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava ili davanje neistinitih podataka, rješenjem
Odjela, uskratit će se pravo na određeni oblik pomoći.
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V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.
Ova Odluka će se primjenjivati od 01.siječnja 2018.g. .
Članak 29.
Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Općine Cista Provo i stupa na snagu osam (8)
dana od dana objavljivanja.

KLASA:011-01/17-01/
URBROJ:2129/02-01-17-1
Cista Provo, 01.prosinca, 2017.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CISTA PROVO
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mate Budić
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