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 Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 57/11) i 
članka 28. Statuta Općine Ferdinandovac (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” 
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 20. sjednici održanoj 29. prosinca 2011. 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac 

 
   I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 

Odluka) utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi, uvjeti i način 
njihova ostvarivanja, socijalno vijeće, nadležnost i postupak. 
 

Članak 2. 
Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvariti na teret Proračuna Općine 

Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Proračun) ako je zakonom ili drugim propisom određeno da 
se ostvaruju na teret Proračuna Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 
 

Članak 3. 
 Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem 
tekstu: Zakon) osiguravaju se u Proračunu, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom 
osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima  Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: 
Općina) za tekuću godinu. 
 
   II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 4. 
 Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnici) su osobe: 
              - koje ostvaruju pomoć za stanovanje, 
              - koje imaju važeće rješenje Zavoda za socijalnu skrb u Koprivničko-križevačkoj županiji, 
Područnog centra za socijalnu skrb Đurđevac (u daljnjem tekstu: Zavod) o ostvarivanju prava na 
pomoć za uzdržavanje, 
              - koje ostvaruju ostale pomoći utvrđene ovom Odlukom i hrvatski su državljani sa 
prebivalištem na području Općine. 
 
   III. OBLICI POMOĆI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN NJIHOVA OSTVARIVANJA 
 

Članak 5. 
 Oblici pomoći socijalne skrbi po ovoj Odluci su: 
 
             1. Pravo na pomoć za stanovanje socijalno ugroženim osobama, 
             2. Pravo na pomoć za trošak sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola, 
             3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim osobama, 
             4. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, 
             5. Pravo na dodjelu poklon paketa, 
             6. Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova boravka djece u jaslicama i dječjem 
vrtiću. 
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1. Pravo na pomoć za stanovanje 
Članak 6. 

Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili kućanstvo ako: 
            - ispunjava uvjete iz članka 4. alineje 1. ove Odluke, 
            - plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi, 
            - prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije 
podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti ne prelazi visinu sredstava za 
uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona, 
           - koristi stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora, 
           - nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu služi za podmirenje osnovnih 
stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, 
           - u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao 
prava na nasljeđivanje nekretnine. 

Zadovoljavajuća korisna stambena površina iz stavka 1. alineje 4. ovoga članka  
je stan ili kuća iste ili manje veličine od 35 m2 korisne površine za jednu osobu, za osobe s 
invaliditetom 20% veći (42 m2), uvećane za 10 m2 za svaku daljnju osobu s mogućim 
odstupanjem do 10 m2 koji služi samcu/kućanstvu za podmirenje osnovnih stambenih potreba. 
 

Članak 7. 
 Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, 
plina, (ogrjevnog drva) i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje, odvoz kućnog otpada, 
naknada za uređenje voda te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovoga članka priznaje se i odobrava temeljem 
rješenja o priznavanju prava u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili 
članova obitelji sukladno  članku 45.  Zakona.  
 Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 
Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel)  u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva. 
 Općina  djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj 
osobi na svojem području koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz stavka 1. ovoga članka. 
 

2. Pravo na pomoć za trošak sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola 
 

Članak 8. 
Pravo na pomoć za trošak sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola  tijekom 10 

mjeseci trajanja školske godine, ostvaruju učenici srednje škole s područja Općine u skladu s 
Odlukom općinskog načelnika Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: općinski načelnik) koja 
će biti donesena za svaku školsku odnosno kalendarsku godinu. 
 

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 
 

Članak 9. 
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu. 
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samo jednom godišnje. 
Temeljem zahtjeva samca ili obitelji, može se odobriti jednokratna novčana pomoć u 

okviru osiguranih novčanih sredstava u Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 
Općine Ferdinandovac, a koji zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje 
ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) nisu u mogućnosti zadovoljiti i 
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podmiriti osnovne životne potrebe. 
            Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. ovoga članka, 
odredit će općinski načelnik.    

 
4. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

 
Članak 10. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i 
troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava jedan od uvjeta iz članka 4. ove 
Odluke. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) 
ostvaruje se na način da se obitelj umrlog ili rodbina umrlog, odnosno za osobe koje nemaju 
obitelj, oslobađaju od plaćanja računa za pogrebne troškove  na temelju odluke općinskog 
načelnika. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 
njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Zavoda ili iz drugih 
izvora. 
 

5. Pravo na dodjelu poklon paketa 
Članak 11. 

Pravo na dodjelu poklon paketa  za blagdan sv. Nikole  ostvaruju sva djeca u dobi od 1 
godine do školske dobi i školska djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole s prebivalištem na 
području Općine. 
              Vrijednost poklon paketa utvrdit će odlukom općinski načelnik za svaku tekuću godinu. 
Pravo na dodjelu poklon paketa imaju i starije i nemoćne osobe  povodom božićnih ili uskrsnih 
blagdana, spisak osoba i vrijednost utvrđuje odlukom općinski načelnik. 
 
     6.  Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova boravka djece 
           u jaslicama i dječjem vrtiću 

Članak 12. 
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću mogu 

ostvariti  roditelji  u skladu sa mogućnostima Proračuna. 
              Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću ostvaruje se 
subvencijom u namirenju dijela ekonomske cijene cjelovitog boravka djece u jaslicama i dječjem 
vrtiću. 
 
   IV. SOCIJALNO VIJEĆE, NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 

Članak 13. 
 Socijalno vijeće Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: Socijalno vijeće) se sastoji od 
3 člana koje čini: predsjednik i 2 člana. 
 Predsjednika i članove Socijalnog vijeća bira Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac  
(u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na prijedlog općinskog načelnika. 
 Mandat predsjedniku i članovima Socijalnog vijeća traje 4 godine. 
 

Članak 14. 
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na 

zahtjev korisnika.  
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Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.  
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom, 

korisnici prava dužni su priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze (koji su propisani Zakonom i 
propisima Zavoda) potrebne radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava 
utvrđenih ovom Odlukom. 

O ostvarivanju prava iz socijalne skrbi temeljem pismenog zahtjeva i priložene potrebne 
dokumentacije odlučuje općinski načelnik na prijedlog Socijalnog vijeća. 
 

Članak 15. 
Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10-tog u mjesecu za tekući 

mjesec. 
Članak 16. 

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela. 

Članak 17. 
Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je prijaviti Općini svaku 

promjenu činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o ostvarivanju prava 
utvrđenih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana njihova nastanka. 

Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava 
socijalne skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja 
postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 

Korisnici prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovom Odlukom koji imaju neriješena 
imovinsko-pravna pitanja prema Općini (novčanih dugovanja, sudske sporove i slično), ne mogu 
ostvariti prava iz ove Odluke, sve do konačnog rješenja prethodnog pitanja. 

U slučaju, da za vrijeme korištenja prava utvrđenih ovom Odlukom dođe do promjene 
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb, Jedinstveni upravni odjel će donijeti 
novo rješenje, kojim će korisniku prava utvrditi prestanak tih prava te odrediti visinu, rok i način 
povrata protupravno stečene koristi. 

Članak 18. 
Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravima iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, 

odlučuje Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije. 
 
   V. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 19. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE FERDINANDOVAC 

 
KLASA: 550-01/11-01/01 
URBROJ: 2137/15-11-1 
Ferdinandovac, 29. prosinca 2011. 
 

                                                                                                                                           PREDSJEDNIK: 
              
                                                                                                                                             Nikola Ščuka, v. r. 


