
 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko vijeće 

KLASA: 550-01/22-01/__ 

URBROJ: 2133-17-03-22-1 

Vojnić, ____________ 2022. godine 

 

Na temelju članka 41., 100. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 30. Statuta Općine Vojnić 

(„Službeni glasnik Općine Vojnić„ broj 01/21), Općinsko vijeće Općine Vojnić na __. sjednici 

održanoj dana ____________ 2022. godine, usvojilo je  

 

 

NACRT PROGRAMA 

SOCIJALNE SKRBI U OPĆINI VOJNIĆ 

ZA 2023. GODINU 

 

 

I .OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Socijalnim Programom Općine Vojnić (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se prava korisnika 

na oblike pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava Općina Vojnić.  

Sredstva za osiguravanje prava na oblike pomoći propisanih ovim Programom i Zakonom o 

socijalnoj skrbi, osiguravaju se u Proračunu Općine Vojnić za 2023. godinu.  

 

Članak 2. 

Poslove vezane uz ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovim Programom obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić (u daljnjem tekstu: nadležni Upravni odjel)  

Rješenje o pravu na pomoć sukladno ovom Programu donosi nadležni Upravni odjel u roku od 

30 dana od dana podnošenja zahtjeva.  

Rješenje se može donijeti i po službenoj dužnosti.  

O žalbi protiv rješenja nadležnog Upravnog odjela odlučuje Upravni odjel za zdravstvo i 

socijalnu skrb Karlovačke županije.  

Žalba odgađa izvršenje prvostupanjskog rješenja osim ako zakonom nije drugačije određeno.  

Ovim Programom uređuje se socijalni program sa procjenom troškova i izvorima financiranja 

kako slijedi: 

 

Aktivnost 

broj 
Naziv aktivnosti 

Plan 2023. 

EUR 

A100001 Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva  45.789 

 Pomoć obiteljima i kućanstvima (socijalni)  6.636 

 Pomoć osobama sa invaliditetom  1.327 

 Sufinanciranje cijene prijevoza  19.908 

 Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad  10.618 

 Ostale naknade iz proračuna u naravi – dječji darovi  5.043 

 Sufinanciranje smještaja djece u pred. inst. van Općine 1.593 



 

 Troškovi sahrane osoba koje nema tko sahraniti 664 

Izvor Opći prihodi i primici  

A100002 Socijalna skrb - zakonska osnova  67.025 

 Pomoć za troškove stanovanja 67.025 

Izvor Pomoći iz državnog proračuna  

 SVEUKUPNO 112.814 

 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 3. 

Korisnici socijalne skrbi su:  

- samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, 

a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika 

uzdržavanja ili na drugi način  

- dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva 

obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete sa teškoćama u 

razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se 

zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je 

odgovorna skrbiti o njemu, te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju Republike 

Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu  

- trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih 

uvjeta za život  

- obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna 

pomoć ili druga podrška  

- odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama  

- odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja, te žrtva trgovanja ljudima  

- osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim 

potrebama  

- osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti  

- beskućnik.  

 

Članak 4. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom osiguravaju se hrvatskim državljanima pod 

uvjetom da imaju prebivalište na području općine Vojnić.  

 

Članak 5. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom ne mogu se ostvariti na teret općine ukoliko 

je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret 

Republike Hrvatske te drugih pravnih i fizičkih osoba.  

Osoba koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovog članka može privremeno ostvariti prava  

socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovim Programom ukoliko to zahtijevaju životne 

okolnosti u kojima se osoba našla.  

 

Članak 6. 

Broj korisnika odnosno prava utvrđen ovim Programom mogu se ograničiti sukladno ostvarenju 

sredstava proračuna Općine.  

 

 

 



 

Članak 7. 

Nezaposlena, odnosno radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena 

ovim Programom ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje ili se nalazi 

na redovnom školovanju.  

 

 

 

III. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 8. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ovog Programa može ostvariti samac ili 

kućanstvo ako ispunjava jedan od ovih kriterija:  

a) socijalni kriterij  

b) kriterij prihoda  

c) poseban kriterij  

Za pojedina prava iz ovog Programa mogu se propisati dodatni uvjeti ili mora biti ispunjeno 

više uvjeta istovremeno (kumulativno).  

 

Članak 9. 

Korisnik ispunjava socijalni kriterij ako temeljem članka 26. do 40. Zakona ostvaruje pravo na 

zajamčenu minimalnu naknadu.  

 

Članak 10. 

Korisnik ispunjava kriterij prihoda ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva 

u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti 

ne prelazi visinu sredstava zajamčene minimalne naknade (podaci koje vodi Centar za socijalnu 

skrb). 

U ukupna primanja kućanstva ulaze svi prihodi ostvareni u posljednja 3 mjeseca prije 

podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od imovine i drugih prihoda kućanstva 

osim prihoda sukladno čl.30 Zakona o socijalnoj skrbi koji se ne uračunavaju.  

 

Članak 11. 

Korisnik ispunjava poseban kriterij ako ne ispunjava uvjete propisane ovim Programom, a za 

kojeg općinski načelnik utvrdi da se nalazi u iznimno teškim materijalnim i socijalnim uvjetima 

kao i obitelj čiji je član dijete s invaliditetom za vrijeme redovnog školovanja djeteta najkasnije 

do 29-te godine života. 

 

 

IV. OBLICI POMOĆI  

 

Članak 12. 

U okviru ovog Programa utvrđeni su sljedeći oblici pomoći:  

 

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi: 

1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Temeljem Proračuna Općine Vojnić: 

1. Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta  

2. Naknada za djecu sa posebnim potrebama 

3. Jednokratna novčana pomoć 



 

4. Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti 

5. Sufinanciranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola 

6. Nabava dječjih darova za blagdan Sv. Nikole 

7. Sufinanciranje usluge smještaja djece u predškolskim institucijama izvan Općine 

Vojnić 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim 

beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u 

organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata 

usluga smještaja u kriznim situacijama. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može ostvariti samac ili kućanstvo pod uvjetima 

propisanim Zakonom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi. 

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne 

usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. 

Naknadu za troškove stanovanja Općina će priznati mjesečno u visini od najmanje 30% 

iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene 

Zakonom. 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se u utvrđenim stvarnim troškovima stanovanja 

ukoliko su oni manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade. 

Općina naknadu za troškove stanovanja priznaje sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Općine 

Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 17/22). 

 

2. Novčana naknada za opremu novorođenog djeteta 

Pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta mogu ostvariti roditelji novorođenog djeteta 

podnošenjem zahtjeva, uz uvjet da jedan od roditelja i novorođeno dijete imaju prebivalište na 

području Općine. 

Način ostvarenja prava na novčanu naknadu za opremu novorođenog djeteta definirano je 

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 17/22). 

Jednokratni iznos novčane naknade iznosi 265,00 eura i ostvaruje se na temelju podnesenog 

zahtjeva u  jedinstveni upravi odjel Općine Vojnić u roku jedne godine od rođenja djeteta. 

 

3. Naknada za djecu sa posebnim potrebama 

Pravo na ovaj vid naknade ostvaruju djeca s posebnim potrebama, a prema popisu Zavoda. 

Općina Vojnić jednom godišnje po popisu centra djeci sa posebnim potrebama sa prebivalištem 

na području Općine. 

Jednokratni iznos novčane naknade iznosi 40,00 eura po djetetu, a ostvaruje se na temelju 

popisa Zavoda. 

 

4. Jednokratna novčana pomoć 

Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik pomoći samcu ili kućanstvu koji zbog podmirenja 

izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati 

(bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode, nabave osnovnih predmeta u kućanstvu, 

nužne odjeće ili obuće ako se ne može nabaviti putem humanitarnih organizacija, školovanja 

djeteta i slično) nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe ako ne postoji mogućnost 

da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim 

organizacijama.  

Način ostvarenja prava na jednokratnu novčanu pomoć definirano je Odlukom o socijalnoj skrbi 

Općine Vojnić („Službeni glasnik Općine Vojnić“ broj 17/22). 

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu pomoć ili pravo na naknadu u naravi. 



 

Jednokratna novčana pomoć se doznačava na račun podnositelja zahtjeva ili preko blagajne 

Općine. 

Jednokratna naknada u naravi odobrava se u slučajevima kada se utvrdi da je to povoljnije za 

korisnika ili postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.  

Osnovica za isplatu jednokratne novčane pomoći iznosi 133,00 eura, osim ako zbog utvrđenih 

loših uvjeta općinski načelnik ne da naputak Povjerenstvu za ostvarivanje prava iz socijalne 

skrbi na viši iznos. 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:  

- samac do 332,00 eur mjesečno (do 40% osnovice) 

- dvočlana obitelj do 664,00 eur mjesečno (do 60% osnovice) 

- tročlana obitelj do 929,00 eur mjesečno (do 70% osnovice) 

- četveročlana obitelj do 1.128,00 eur mjesečno. (do 80% osnovice) 

Ako obitelj ima više od 4 člana cenzus prihoda se za svakog člana povećava za 40,00 eur i 

ostvaruju od 80% do 100% osnovice). Prihod iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se temeljem 

potvrde Porezne uprave o godišnjim primanjima iz prethodne godine. 

Povjerenstvu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na temelju dostavljenih zahtjeva odlučuje 

o iznosu jednokratne novčane pomoći na temelju dostavljenih zahtjeva. 

 

5. Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti 

Za umrle osobe koje su živjele same, a imale su prebivalište na području Općine i nemaju 

članova uže obitelji (roditelji, supružnik, djeca), a nemaju niti drugih osoba koje bi ih bile dužne 

uzdržavati te za umrle osobe nepoznatog prebivališta, Općina će podmiriti osnovne troškove 

pogrebne opreme i usluge ukopa temeljem ispostavljenog računa. 

Ukoliko umrle osobe nemaju rodbinu, odnosno ako su nepoznati, odsutni ili nesposobni 

upravljati imovinom, a nemaju zakonskog zastupnika, Općina ima pravo ispitati da li umrli ima 

imovinu te poduzeti mjeru radi osiguranja ostavine umrlog. 

U tom smislu, može podnijeti stvarno i mjesno nadležnom sudu privremenu mjeru zabrane 

raspolaganja nad nekretninama umrloga do provedbe ostavinskog postupka te se u istom 

pojaviti kao zainteresirana stranka kako bi nadoknadio pogrebni trošak iz ostavine umrlog. 

 

6. Sufinanciranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola 

Općina sufinancira prijevoz učenika, razliku prijevoza, prema Odluci o kriterijima i načinu 

financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za tekuću školsku 

godinu koju godišnje prije početka školske godine donosi Vlada Republike Hrvatske. 

Općina Vojnić sklapa narudžbenicu/ugovor sa prijevoznikom i na taj način regulira sva prava i 

obveze. 

 

7. Nabava dječjih darova za blagdan Sv. Nikole 

Nabava dječjih darova ostvaruje se kroz kupnju prigodnih darova za obilježavanje dana Svetog 

Nikole.   

Pravo na darove iz prethodnog stavka imaju djeca s područja općine Vojnić zaključno s 

polaznicima osmog  razreda osnovne škole.  

Provođenje aktivnosti iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem odluke Općinskog 

načelnika. Sredstva namijenjena u Proračunu za 2022. godinu iznose 5.043,00 eura. 

 

 

 

8. Sufinanciranje usluge smještaja djece u predškolskim institucijama izvan Općine Vojnić 

Sufinanciranje cijene smještaja i dnevnog boravka roditelji tj. skrbnici djece ostvaruju temeljem 

Odluke o sufinanciranju cijene smještaja i dnevnog boravka djece u vrtiću i ostalim 



 

predškolskim institucijama koje vode brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi s područja 

Općine koja nisu ostvarila pravo upisa u predškolske programe Dječjeg vrtića Vojnić mjesečno 

u iznosu do 199,00 eura temeljem sklopljenog Ugovora sa roditeljem. 

 

Članak 13. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti rješenje ili uvjerenje 

Centra za socijalnu skrb Karlovac da je korisnik zajamčene minimalne naknade.  

 

Članak 14. 

Naknada za troškove stanovanja realizirat će se na način da Općina plaća određeni iznos pomoći 

u jednakim mjesečnim ratama izravno ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama koje su izvršile 

uslugu.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do polovice iznosa zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona.  

 

Članak 15. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja, osobe ostvaruju za tekući mjesec u kojem su 

podnijele zahtjev pa do kraja tekuće godine, odnosno do prestanka prava uslijed neispunjavanja 

uvjeta za korištenje pojedinog oblika pomoći.  

 

Članak 16. 

Revizija utvrđenog prava na pojedine oblike socijalne skrbi provodi se najmanje jednom 

godišnje po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke tijekom realizacije ovog Programa u 

tekućoj godini.  

 

Članak 17. 

Upravni odjel donijet će rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja ako su 

se prilike korisnika znatno promijenile i povoljnije su nego što bi ih korisnik mogao osigurati 

sredstvima zajamčene minimalne naknade. 

 

Članak 18. 

Pravo na pomoć za stanovanje korisniku prestaje: 

- rješenjem Centra za socijalnu skrb kojim je utvrđen prestanak prava zajamčenu minimalnu 

naknadu  

- ako je korisnik dao netočne podatke o svojim prihodima i imovinskom stanju, te prihodima i 

imovinskom stanju članova svoje obitelji  

- u drugim slučajevima kada je korisniku na drugi način osigurano zadovoljavanje osnovnih 

životnih potreba  

Ukoliko se korisnik pomoći za stanovanje privremeno nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne 

zatvora dio troškova stanovanja Općina će podmirivati u paušalnom iznosu.  

 

 

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 19. 

Za provedbu ovog Programa koristit će se podaci Centra za socijalnu skrb Karlovac, Ispostava 

Vojnić, te po potrebi i drugih institucija.  

Članak 20. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vojnić“, a primjenjuje se  od 01. siječnja 2023. godine. 



 

 

 P R E D S J E D N I K 

 OPĆINSKOG VIJEĆA  

 Azim Durmić  


