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NACRT 

                                                                                                                                   

REPUBLIKA HRVATSKA  

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 550-02/22-01/01 

URBROJ: 2176-18-01-22-1 

Topusko, listopad 2022. godine 

 

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22 i 

46/22) i članka 31. Statuta Općine Topusko („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13 - pročišćeni 

tekst, 16/14, 36/17, 8/18, 11/20, 6/21 i 67/22) Općinsko vijeće Općine Topusko na ____. redovitoj 

sjednici održanoj dana  ___________ 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU  

O SOCIJALNOJ SKRBI  

NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO  

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

 

Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekst: Odluka) utvrđuju se prava iz sustava socijalne skrbi koja 

osigurava Općina Topusko, korisnici prava, uvjeti i postupak ostvarivanja prava iz socijalne skrbi.  

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom planiraju se u Proračunu 

Općine Topusko, a ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se navedena prava financiraju 

iz Državnog proračuna ili drugih izvora, ta prava se ostvaruju prvenstveno na teret Državnog proračuna 

i ostalih izvora.  

 

Članak 2. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

Članak 3. 

 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Topusko (u 

daljnjem tekstu: Odjel), ukoliko ovom Odlukom nije drukčije određeno.  

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 4. 

 

Pojam korisnika socijalne skrbi, samaca i kućanstva određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem 

tekstu: Zakon).  
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Članak 5. 

 

Prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke mogu koristiti državljani Republike Hrvatske koji imaju 

prebivalište na području Općine Topusko, stranci sa stalnim boravkom na području Općine Topusko, 

osobe bez državljanstva s privremenim ili stalnim boravkom na području Općine Topusko. 

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 6. 

 

Prava koja se temeljem ove Odluke osiguravaju korisnicima socijalne skrbi su: 

- pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

- pravo na jednokratnu naknadu. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

 

Članak 7. 

 

Pravo na naknadu 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. 

 

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, naknadu za 

uređenje voda, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju 

energetske učinkovitosti zgrade. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja Općina Topusko priznaje u visini od 30% iznosa zajamčene 

minimalne naknade priznate od strane nadležnog tijela socijalne skrbi, a ukoliko su troškovi stanovanja 

manji, naknada se priznaje u iznosu stvarnih troškova stanovanja.  

 

Općina Topusko može djelomično ili u cijelosti naknadu za troškove stanovanja podmiriti izravno, u 

ime i za račun korisnika, uplatom ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, ne temelju 

dostavljenih računa/uplatnica.  

 

Članak 8. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja koji se odnose na najamninu imaju korisnici koji imaju status 

najmoprimca, što se dokazuje ugovorom o najmu stambenog prostora ovjerenom od strane Javnog 

bilježnika.  

 

Pravo iz stavka 1. ovog članka priznaje se maksimalno do iznosa iz članka 7. stavka 3. ove Odluke, 

uključujući ostale troškove stanovanja. 

 

Članak 9. 
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Pravo na naknadu za troškove stanovanja koji se odnose na komunalnu i vodnu naknadu imaju korisnici 

u punom iznosu, odnosno maksimalno do iznosa iz članka 7. stavka 3. ove Odluke, uključujući ostale 

troškove stanovanja.  

 

Članak 10. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja koji se odnose na troškove grijanja, osim troškova korisnika 

koji se griju na drva, priznaje se korisnicima prema računima/uplatnicama za grijanje, računima za 

električnu energiju ili druge energente, i to u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja, maksimalno do 

iznosa iz članka 7. stavka 3. ove Odluke, uključujući ostale troškove stanovanja.  

 

Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se 

iz sredstava državnog proračuna, a odluku o visini iznosa prava najkasnije do 30. rujna tekuće godine 

za iduću godinu donosi Vlada Republike Hrvatske. 

 

Naknada za troškove stanovanja koja se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva, 

isplaćivat će se korisnicima mjesečno, s tim da ukupni godišnji iznos ne može prijeći iznos iz Odluke 

Vlade Republike Hrvatske iz stavka 2. ovog članka, a mjesečni iznos maksimalno do iznosa iz članka 

7. stavka 3. ove Odluke, uključujući ostale troškove stanovanja. 

 

Članak 11. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja koji se odnose na vodne usluge imaju korisnici u punom 

iznosu, odnosno maksimalno do iznosa iz članka 7. stavka 3. ove Odluke, uključujući ostale troškove 

stanovanja. 

 

Pravo na jednokratnu naknadu 

 

Članak 12. 

 

Pravo na jednokratnu naknadu priznaje se korisniku koji zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih 

zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, 

prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

 

Naknada iz stavka 1. ovog članka može se priznati kao novčana pomoć ili pomoć u naravi.  

 

Članak 13. 

 

Ukupan iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 

2.500,00 kuna/331,81 EUR za samca, odnosno 3.000,00 kuna/398,17 EUR za kućanstvo. 

 

 

IV. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

 

 

Članak 14. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja podnosi korisnik osobno, putem 

punomoćnika ili nadležnog tijela socijalne skrbi, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko.  
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Zahtjev se može podnijeti na propisanom obrascu, a obvezno sadržava ime i prezime korisnika i članova 

kućanstva, adresu prebivališta i boravišta, osobni identifikacijski broj te izjavu o načinu grijanja 

kućanstva (na drva ili drugo).  

 

Uz zahtjev se predaje preslika osobne iskaznice za podnositelja i sve članove kućanstva, a dokaz o pravu 

na zajamčenu minimalnu naknadu Odjel će pribaviti po službenoj dužnosti.   

 

Korisnici su dužni svaki mjesec dostaviti račune/uplatnice najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za 

tekući mjesec radi ostvarivanja prava na naknadu za troškove stanovanja.  

 

Korisnik koji ostvaruje pravo na naknadu za troškove stanovanja koji se odnose na najamninu, mora 

dostaviti ugovor o najmu stambenog prostora ovjeren od strane Javnog bilježnika. 

 

Članak 15. 

 

Obrazloženi zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu podnosi se Odjelu osobno, putem 

punomoćnika ili tijela socijalne skrbi, a podnositelj mora u svojem zahtjevu navesti točan iznos traženih 

sredstava, njihovu namjenu te priložiti dokaze na kojima temelji svoj zahtjev: 

- uvjerenje o prihodu u zadnja tri mjeseca, koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev (za 

podnositelja zahtjeva i ostale punoljetne članove) 

- potvrdu o prijavi Zavodu za zapošljavane (za podnositelja zahtjeva i ostale punoljetne članove) 

- izjava o broju članova obitelji, 

- preslike osobne iskaznice, 

- preslika računa,  

- rodni list djeteta, za slučaj rođenja djeteta,  

- potvrda o redovnom školovanju djeteta 

- smrtni list, za slučaj smrti,  

- otpusno pismo ili drugi dokument o zdravstvenom stanju. 

 

Prije donošenja rješenja o jednokratnoj naknadi Odjel će prikupit sve potrebne podatke po zahtjevu 

korisnika, a posebno će provjeriti da li je isti svoje potrebe za naknadom pokušao riješiti putem 

nadležnog tijela socijalne skrbi. 

 

Pomoć se odobrava na način da se u cijelosti ili djelomice izvrši plaćanje troškova, nabavke roba ili 

usluga, a samo u izuzetnim slučajevima naknada može biti isplaćena na račun korisnika, što će Odjel 

odrediti rješenjem. 

 

Članak 16.  

Prihodi koje korisnik ostvari s naslova prava utvrđenih Zakonom, kao ni stipendije učenika i studenata 

ne uračunavaju se u prihode, ali se kod ostvarivanja jednokratne pomoći isplaćuje samo razlika do punog 

iznosa tražene jednokratne pomoći, ukoliko je korisnik ostvario dio sredstva od tijela socijalne skrbi.               

Članak 17. 

Evidencija o dodijeljenim pomoćima vodi se sukladno propisu koji o istom donese Sisačko-moslavačka 

županija, odnosno nadležno Ministarstvo.  

Evidenciju iz stavka 1. ovog članka vodi Odjel.  
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Članak 18. 

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih 

ovom Odlukom, u roku osam dana od dana nastanka promjene. 

 

Članak 19. 

 

Odjel ima pravo nadzirati koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena. 

 

Na zahtjev Odjela, korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju odobrenih sredstava. 

 

Članak 20. 

 

Korisnik koji je ostvario neko od prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke, dužan je Općini nadoknaditi 

štetu, ako je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on i njegov skrbnik znao ili je morao znati 

da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada, 

ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava 

za koje je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

          Članak 21. 

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Sisačko-moslavačke županije. 

   

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni vjesnik“ broj 

35/14).  

 

Članak 23. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom vjesniku“.   

 

                                  

 

PREDSJEDNICA VIJEĆA  

Dijana Ščrbak 


