Na temelju članka 117. stavka 1. i 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine",
broj 157/13), te članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj
02/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 27. kolovoza 2014. godine, donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na podruĉju Općine Vrsar
I. OPĆE ODREDBE
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina
Vrsar, korisnici socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.
Ĉlanak 2.
Prava iz područja socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na
teret Općine Vrsar, ako je zakonom ili drugim propisom uređeno da se ta prava ostvaruju
prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Ukoliko su pojedina prava, koja prema ovoj Odluci osigurava Općina Vrsar, po svojoj
visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili većem obimu od prava i pomoći koja
osigurava Republika Hrvatska, odnosno Centar za socijalnu skrb Poreč (dalje: Centar) ili
određene pravne i fizičke osobe, Općina Vrsar će ta prava osigurati u iznosu ili obimu koji
čini razlika između prava koja osigurava Centar odnosno određena pravna ili fizička osoba i
prava koja su utvrđena ovom Odlukom.
Ĉlanak 3.
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom može
se organizirati na slijedeći način:
- u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,
- ugovorno povjeriti Centru,
- ugovorno povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za socijalnu skrb na rok od 4 godine.
Povjerenstvo za socijalnu skrb ima 3 (tri) člana i radi na poslovima provedbe i
praćenja provedbe odredbi ove Odluke. Po potrebi u radu Povjerenstva sudjeluju i vanjski
stručni suradnici: predstavnici Centra za socijalnu skrb, Crvenog križa, udruga, liječnici i
drugi koji mogu svojom stručnošću doprinijeti u radu Povjerenstva.
Ĉlanak 4.
Krug korisnika prava utvrđenih ovom Odlukom, te visina i opseg tih prava, mogu se
ograničiti Socijalnim programom Općine Vrsar koje Općinsko vijeće donosi za svaku godinu
uz proračun.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Ĉlanak 5.

Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom može biti hrvatski
državljanin s prebivalištem i boravištem na području Općine Vrsar.
Ĉlanak 6.
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 s teškoćama u razvoju,
dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju
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 podrška
odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim
potrebama
odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja
osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim
potrebama
osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
ostali korisnici koji zbog fizičkih i mentalnih oštećenja ne mogu udovoljiti osnovnim
životnim potrebama
druge osobe koje se nađu u nepovoljnoj socijalnoj situaciji.
Ĉlanak 7.
Kategorije korisnika:
1. Korisnik zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi
2.

Korisnik prava temeljem kriterija primanja:
- samac do....................................................
1.700,00 kuna
- dvočlana obitelj do....................................
2.500,00 kuna
- tročlana obitelj do.....................................
3.000,00 kuna
- četveročlana obitelj do..............................
3.500,00 kuna
- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava
se za 400,00 kuna.

3.

Ostali korisnici koji zbog fizičkih i mentalnih oštećenja ne mogu udovoljiti
osnovnim životnim potrebama.

Primanjem u smislu točke 2. prethodnog stavka smatra se iznos prosječnog mjesečnog
prihoda samca ili kućanstva ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je
podnesen zahtjev za ostvarivanje određenih prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili
kućanstvo ostvari po osovi rada, mirovine, uzdržavanja, prihoda od imovine ili na drugi
način.
U primanja iz prethodnog članka ne uračunava se:
naknada za podmirenje troškova stanovanja koju odobrava jedinica lokalne
samouprave,

novčana naknada za tjelesno oštećenje,
ortopedski dodatak,
doplatak za pomoć i njegu,
osobna invalidnina,
doplatak za djecu,
iznos iz osnova pomoći utvrđen temeljem propisa iz ove Odluke,
sredstva za uzdržavanje djeteta ostvarena temeljem propisa o obiteljskim
odnosima,
stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovno školovanje ili
studiranje,
nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja,
Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima
član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član obitelji.
U primanja se ne uračunavaju ostala primanja koja su predviđena Zakonom.
Ĉlanak 8.
Općina Vrsar će organizirati i pružiti usluge savjetovanja kao sustavne pomoći kojoj je
svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih
mogućnosti, te odgovornog odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.
Savjetovanje podrazumijeva pružanje informacija i savjeta pravnog, ekonomskog i socijalnog
karaktera.
U svrhu provođenja usluga savjetovanja u okviru Jedinstvenog upravnog odjela
djelovati će vanjski suradnik, koji će kontinuirano pružati usluge savjetovanja korisnicima
socijalne skrbi.
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Ĉlanak 9.
Ovom Odlukom Općina Vrsar utvrđuje slijedeće vrste prava iz socijalne skrbi:
1. Pomoć u prevladavanju posebnih teškoća,
2. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
3. Pomoć za novorođenčad,
4. Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja,
5. Pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama ovisnosti,
6. Zdravstvena pomoć i njega u kući,
7. Pomoć u kući,
8. Pomoć osobama smještenim u socijalnim ustanovama,
9. Sufinanciranje udruga, društava, ustanova i institucija koje imaju socijalni
karakter.
1. POMOĆ U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA
Ĉlanak 10.
Pomoć u prevladavanju posebnih teškoća pruža se samcu ili kućanstvu radi
svladavanja nedaća i teškoća vezanih uz bolest, starost, smrt člana obitelji, probleme u odgoju
i obrazovanju djece, invalidnost, te druge nepovoljne okolnosti ili krizna stanja.

U socijalnom programu osiguravaju se sredstva za materijalnu potporu za
prevladavanje posebnih teškoća u vidu: jednokratnih novčanih pomoći, naturalnih davanja,
plaćanja osnovnih troškova sahrane (najjednostavniji lijes i nadgrobna oznaka te nužni
prijevoz) te nabave lijekova i medicinskih pomagala.
U svrhu ostvarivanja prava pomoći za prevladavanje posebnih teškoća Općinski
načelnik može angažirati djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela, stipendista, vanjskih
stručnih suradnika, Centara za socijalnu skrb, Crvenog križa i druge.
Ostvarivanje prava za prevladavanje posebnih poteškoća ostvaruju se putem zaključka
Općinskog načelnika, a Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje.
2. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Ĉlanak 11.
Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:
2.1. Najamnina za korištenje stana,
2.2. Troškovi za zajedničku pričuvu zgrade,
2.3. Troškovi komunalne naknade,
2.4. Troškovi vode i odvodnje otpadnih voda,
2.5. Troškovi električne energije,
2.6. Troškovi nabave ogrjeva,
2.7. Troškovi odvoza i deponiranja smeća.
2.1. SUBVENCIJA TROŠKOVA NAJAMNINE
Ĉlanak 12.
Pravo na subvenciju troškova najamnine može ostvariti najmoprimac ukoliko
ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Ĉlanak 13.
Najmoprimac iz prethodnog stavka ostvaruje pravo na subvenciju troškova najamnine
za površinu stana u slijedećim iznosima:
Samac...................................................................do 800,00 kuna
Dvočlano kućanstvo.............................................do 900,00 kuna
Za svakog narednog člana kućanstva, iznos se povećava za 100,00 kuna
U iznimnim socijalnim situacijama Općinski načelnik može odobriti i veći iznos
troškova najamnine.
Subvenciju troškova najamnine Općina uplaćuje direktno najmodavcu, a na ime
najmoprimca.
Ĉlanak 14.
Najmoprimac iz članka 12. ove Odluke nema pravo na subvenciju najamnine ukoliko:
a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma,
b) ako stan ili dio stana daje u podnajam,

c) ako stan koristi za druge namjene.
2.2. SUBVENCIJA TROŠKOVA ZA ZAJEDNIĈKU PRIĈUVU ZGRADE
Ĉlanak 15.
Pravo na subvenciju troškova za zajedničku pričuvu zgrade ima korisnik ako ispunjava
jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, te ako pravovaljanom ispravom dokaže
da je vlasnik stana.
Osnova za obračun subvencije iz prethodnog stavka je cijena zajedničke pričuve po m2
stana utvrđena zakonom.
2.3. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE
Ĉlanak 16.
Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade ima korisnik ako ispunjava jedan
od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
2.4. SUBVENCIJA TROŠKOVA VODE I ODVODNJE OTPADNIH VODA
Ĉlanak 17.
Pravo na subvenciju troškova vode i odvodnje otpadnih voda ostvaruje korisnik ako
ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, i to:
1. samac do 3 m3 vode mjesečno
2. dvočlana obitelj do 5 m3 vode mjesečno,
3. za svakog daljnjeg člana po 2 m3 vode mjesečno.
2.5. SUBVENCIJA TROŠKOVA ELEKTRIĈNE ENERGIJE
Ĉlanak 18.
Pravo na subvenciju troškova električne energije ima korisnik ako ispunjava jedan od
uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, i to:
1. samac u visini od 90,00 kuna mjesečno,
2. dvočlana obitelj u visini od 120,00 kuna mjesečno,
3. tročlana obitelj u visini od 160,00 kuna mjesečno,
4. za svakog daljnjeg člana domaćinstva po 30,00 kuna mjesečno.
2.6. SUBVENCIJA TROŠKOVA NABAVE OGRJEVA
Ĉlanak 19.
Pravo na subvenciju nabave ogrjeva ima korisnik ako ispunjava uvjet iz točke 2.
članka 7. ove Odluke.
Korisnik iz prethodnog stavka ima pravo na subvenciju troškova nabave ogrjeva na
način i u iznosu kako to odredi županija svojom odlukom.

2.7. SUBVENCIJA TROŠKOVA ODVOZA I ZBRINJAVANJA SMEĆA
Ĉlanak 20.
Pravo na subvenciju mjesečnih troškova odvoza i zbrinjavanja smeća ima korisnik ako
ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
3. POMOĆ ZA NOVOROĐENĈAD
Ĉlanak 21.
Općina Vrsar će izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete
roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Vrsar. Navedeno pravo može se
ostvariti na području Općine Vrsar ako isto pravo nije ostvareno negdje drugdje.
Jednokratna novčana pomoć za prvo dijete iznosi 2.000,00 kuna, a za drugo i svako
slijedeće dijete u obitelji 4.000,00 kuna.
4. POMOĆ ZA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE,
ODGOJA I OBRAZOVANJA
Ĉlanak 22.
Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja uključuje podmirivanje
slijedećih troškova:
4.1. Podmirivanje troškova hrane i opreme za dojenčad,
4.2. Podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi,
4.3. Podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću,
4.4. Podmirivanje troškova prijevoza osmoškolaca,
4.5. Podmirivanje troškova prijevoza srednjoškolaca,
4.6. Učeničke i studentske stipendije.
4.1. PODMIRIVANJE TROŠKOVA HRANE ZA DOJENĈAD
Ĉlanak 23.
Pravo na podmirivanje troškova hrane za dojenčad ostvaruju roditelji koji ispunjavaju jedan
od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Mjesečni iznos naknade je 300,00 kuna, a isplaćuje se do 6 mjeseci starosti djeteta.
4.2. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE DJECE U OSNOVNOJ ŠKOLI
Ĉlanak 24.
Pravo na podmirenje troškova toplog obroka djece u osnovnim školama ostvaruju sva
djeca koja imaju prebivalište na području Općine Vrsar, a ispunjavaju jedan od slijedećih
socijalnih uvjeta:
- djeca korisnika prava koji ispunjavaju kriterije iz članka 7. stavka 2. Odluke,
- djeca invalida i poginulih branitelja Domovinskog rata,
- djeca korisnika zajamčene minimalne naknade
- djeca koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama, a na temelju
zaključka Općinskog načelnika,

- djeca čiji roditelji (domaćinstvo) imaju 3 i više djece predškolske dobi ili u
sustavu redovnog školovanja (do navršene 26. godine života).
Korisnicima koji ostvaruju pravo na podmirenje troškova toplog obroka na temelju
kriterija iz prethodnog stavka, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar izdaje rješenje.
4.3. PODMIRIVANJE TROŠKOVA BORAVKA DJETETA
U JASLICAMA I DJEĈJEM VRTIĆU
Ĉlanak 25.
Pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću ima
korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke.
Pravo na podmirivanje 50% troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću
imaju roditelji (domaćinstvo) koji imaju 3 i više djece predškolske dobi ili u sustavu redovnog
školovanja (do navršene 26. godine života).
Pravo na djelomično podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem
vrtiću ima korisnik koji se našao u posebnoj nedaći, sukladno zaključku Općinskog načelnika.
4.4. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSMOŠKOLACA
Ĉlanak 26.
Pravo na potporu za pokriće troškova prijevoza osmoškolaca ima dijete sa
invaliditetom ili teškoćama u razvoju ako ima prebivalište na području Općine Vrsar i ako
pohađa osnovnu školu u Vrsaru te ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.
4.5. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA
Ĉlanak 27.
Pravo na podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako ispunjava
jedan od uvjeta iz točaka 1. i 2. članka 7. ove Odluke, te dijete s invaliditetom i teškoćama u
razvoju.
Pravo na podmirenje 50% troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako njegovi
prihodi nisu veći za 50% od prihoda utvrđenih u stavku 2. članka 7. ove Odluke.
Ako je pravo na podmirenje troškova određeno djelomično nekim drugim propisom,
odredbe stavka 1. i 2. ovog članka odnose se na nepodmireni dio troškova mjesečne vozne
karte.
Općina Vrsar sklapa ugovor s prijevoznikom o podmirenju troškova mjesečne vozne
karte za korisnike koji su stekli pravo iz prethodnog stavka.
4.6. UĈENIĈKE I STUDENTSKE STIPENDIJE
Ĉlanak 28.
Pravo na stipendiju ostvaruju redovni učenici i studenti koji ispune kriterije Odluke o
dodjeli stipendija utvrđene od strane Općinskog načelnika.
Iznimno, pravo na godišnju socijalnu srednjoškolsku ili studentsku stipendiju ima
korisnik koji redovno upisuje razred ili godinu, a isključivi kriteriji za njenu dodjelu su teške
socijalne ili materijalne prilike.

Godišnja socijalna stipendija dodjeljuje se zaključkom Općinskog načelnika.
5. POMOĆ ZA VANBOLNIĈKO LIJEĈENJE OVISNIKA
O DROGAMA I DRUGIM VRSTAMA OVISNOSTI
Ĉlanak 29.
Pravo na pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama
ovisnosti korisnici s područja Općine Vrsar ostvaruju prema programu kojega donosi
Povjerenstvo za socijalnu skrb, a ostvaruje se u okviru Fonda "Zdravi grad" Poreč, u
ordinacijama opće medicine i u zajednicama ovisnika u tuzemstvu.
Općina Vrsar kontinuirano sufinancira Fond sukladno godišnjem programu socijalnih
potreba kojeg donosi Općinsko vijeće.
U ordinacijama opće medicine pomoć se organizira putem savjetovališta za bolesti
ovisnosti i kroz podmirenje troškova nabave test traka za ispitivanje ovisnosti sukladno
godišnjem programu socijalnih potreba.
Pravo na pomoć zajednice ovisnika ostvaruju s obzirom na broj korisnika koji imaju
prebivalište na području Općine Vrsar, a sukladno godišnjem programu socijalnih potreba.
Pravo na pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika može uključivati i neposredne
oblike pomoći korisnicima (npr. putni troškovi roditelja i sl.), a temeljem zahtjeva korisnika,
socijalnog radnika ili nadležnih osoba Fonda, koje rješava Općinski načelnik.
6. ZDRAVSTVENA POMOĆ I NJEGA U KUĆI
Ĉlanak 30.
Pomoć u obliku zdravstvene njege i fizikalne terapije bolesnika u njihovoj kući može
se odobriti bolesnicima po povratku iz bolnice, nakon kompliciranih liječenja te u drugim
teškim situacijama.
Pomoć se odobrava na temelju prijedloga liječnika opće prakse i zaključka
Povjerenstva za socijalnu skrb koji, uz zdravstvene kriterije, uzima u obzir i socijalne i
materijalne prilike potencijalnih korisnika. Na temelju tog zaključka, Jedinstveni upravni
odjel izdaje rješenje.
Pružanje usluga zdravstvene pomoći i njege u kući Općina Vrsar ugovara sa pravnim
osobama ovlaštenim za pružanje te vrste usluga.
7. POMOĆ U KUĆI
Ĉlanak 31.
Pomoć u kući može obuhvatiti:
- organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava
živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),
- obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično,
organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština),
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju
drugih higijenskih potreba),
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni
centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe.

Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili
osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge
osobe.
Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom
stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Pomoć se odobrava na temelju zaključka Povjerenstva za socijalnu skrb. Na temelju
tog zaključka, Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje.
Općina Vrsar ugovara pružanje pomoći sa fizičkim ili pravnim osobama.
8. POMOĆ OSOBAMA SMJEŠTENIM U SOCIJALNIM USTANOVAMA
Ĉlanak 32.
Općina Vrsar najmanje jedanput godišnje organizirat će posjet osobama smještenim u
ustanovama i domovima i za tu priliku osigurati sredstva sukladno zaključku Općinskog
načelnika.
9. SUFINANCIRANJE UDRUGA, DRUŠTAVA, USTANOVA
I INSTITUCIJA KOJE IMAJU SOCIJALNI KARAKTER
Ĉlanak 33.
Općina Vrsar može sufinancirati rad i ostvarivanje programa udruga i ustanova koje
imaju socijalni karakter ako su programi i djelatnost tih udruga od interesa za Općinu Vrsar.
Visina potpora iz prethodnog stavka ovisi o mogućnostima proračuna, programu i
rezultatima rada, broju članova, te o mjeri u kojoj se pojedini program sufinancira iz drugih
izvora.
Uz zahtjev za dodjelu financijske potpore udruge i ustanove obvezne su dostaviti
izvještaj o radu za prethodnu godinu s prikazom svih izvora prihoda i izdataka, te prikazom
načina utroška proračunskih sredstava, program rada i financijski plan za iduću godinu s
prikazom prihoda i izdataka po izvorima i po namjenama.
Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima, te udrugama i ustanovama koje
ne ispune uvjete iz stavka 1. i 3. ovoga članka, neće se odobriti potpora iz Proračuna.
IV. MAKSIMALAN IZNOS POMOĆI
Ĉlanak 34.
Maksimalan ukupan mjesečni iznos pomoći koji se može odobriti temeljem odredaba
ove Odluke, po svim osnovama osim za pružanje pomoći u posebnim teškoćama iznosi:
- za samca do.............................................
- za dvočlanu obitelj do...............................
- za tročlanu obitelj do................................
- za četveročlanu obitelj do.........................
- za svakog daljnjeg člana obitelji do..........

1.100,00 kuna
1.300,00 kuna
1.500,00 kuna
1.700,00 kuna
200,00 kuna

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Ĉlanak 35.
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar.
Iznimno, postupak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti Jedinstveni upravni odjel
po službenoj dužnosti.
Ĉlanak 36.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je
Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave kao dokaze
opravdanosti i osnovanosti zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel će osigurati popis ili pregled dokumenata i isprava koje
korisnik za ostvarivanje pojedinog prava mora priložiti zahtjevu.
Ako je to potrebno Jedinstveni upravni odjel može od stranke odnosno od korisnika
prava zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za daljnje ostvarivanje prava dostavi i
tijekom korištenja prava.
U rješavanju zahtjeva iz članka 35. ove Odluke i tijekom korištenja prava Jedinstveni
upravni odjel može odlučiti da se posjetom obitelji korisnika odnosno podnositelja zahtjeva ili
na drugi pogodan način, posebno ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na
utvrđivanje prava.
Ĉlanak 37.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel
surađuje s Povjerenstvom za socijalnu skrb Općine Vrsar, Centrom za socijalnu skrb Poreč i
drugim državnim službama, te drugim pravnim osobama.
Pojedina prava iz ove Odluke u pravilu se ostvaruju isplatama dječjem vrtiću,
osnovnoj školi, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama u ime i za račun korisnika
prava. Takve se isplate uređuju posebnim aktima između Općine Vrsar i davatelja usluga.
Ĉlanak 38.
Ako ovom Odlukom nije propisano drukčije, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove
Odluke odlučuje Jedinstveni upravni odjel svojim rješenjem.
Ostvarivanje stalnih prava utvrđenih rješenjem počinje teći danom podnošenja
zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.
Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje
tog prava, pravo prestaje s posljednjim danom u mjesecu nastanka promijenjenih okolnosti.
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka odlučuje nadležno upravno tijelo
Istarske županije.
Ĉlanak 39.
Tijekom ostvarivanja prava korisnik je dužan, u pravilu svaka (3) tri mjeseca
Jedinstvenom upravnom odjelu predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje
ostvarivanje prava.

Rješenje iz članka 38. ove odluke Jedinstveni upravni odjel može utvrditi i kraće
rokove od onih koji su određeni stavkom 1. ovog članka.
Ĉlanak 40.
U okviru svoga djelokruga Jedinstveni upravni odjel stalno prati izvršenje rješenja iz
članka 38. ove Odluke i zaključaka Općinskog načelnika u vezi ostvarivanja prava iz ove
Odluke, te postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje.
Ako se promijene okolnosti i uvjeti o kojima prema ovoj Odluci ovisi daljnje
ostvarivanje pojedinog prava, Jedinstveni upravni odjel će novim rješenjem ukinuti ranije
doneseno rješenje ili donijeti novo.
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku
promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenoga
prava u roku od osam (8) dana od nastanka te promjene.
Ĉlanak 41.
Jedinstveni upravni odjel ili od njega ovlaštene osobe imaju pravo nadzirati da li se
sredstva odobrena korisniku prava sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su
namijenjena.
Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela ili od njega ovlaštene osobe korisnik prava
dužan je Jedinstveni upravni odjel pismeno izvijestiti o korištenju odobrenih sredstava.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlanak 42.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena u točki 2. članka 9. ove Odluke u pravilu nema
korisnik:
1. Samac ili član kućanstva koji pored stana kojeg koriste ima u vlasništvu ili
suvlasništvu kuću za odmor, drugu kuću, drugi stan ili druge nekretnine.
2. Samac ili član kućanstva koji je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva
prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio.
3. Samac ili član kućanstva koji je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati
bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene
minimalne naknade propisane Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova
kućanstva.
4. Samac ili član kućanstva koji je vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koji
služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i
nemoćne teško pokretne osobe.
5. Samac ili član kućanstva koji koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili
fizičke osobe.
6. Samac koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao
primatelj uzdržavanja.
7. Radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj
službi za zapošljavanje.
8. Samac ili član kućanstva koji može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.
Iznimno, temeljem zaključka Općinskog načelnika Jedinstveni upravni odjel može
utvrditi korištenje pojedinih prava iz članka 9. točke 2. ove Odluke korisniku ako on ili član
kućanstva pored stana kojeg koriste ima u vlasništvu ili suvlasništvu drugu nekretninu,

odnosno ako on ili član kućanstva koristi osobno vozilo ili vozilo u vlasništvu druge pravne ili
fizičke osobe.
Radnosposobni ili djelomično radnosposobni korisnici prava iz ove Odluke moraju se
odazvati na poziv jedinice lokalne samouprave na volontiranje i sudjelovanje u radovima za
opće dobro bez naknade.
Ukoliko se korisnici iz prethodnog stavka ne odazovu pozivu jedinice lokalne
samouprave, Općina Vrsar može ukinuti prava iz odluke o socijalnoj skrbi.
Ĉlanak 43.
Pomoć u obliku zajma može se odobriti korisnicima koji ispunjavaju jedan od uvjeta
iz točaka 1., 2. i 3. članka 7. ove Odluke uz dobrovoljno davanje u zalog nekretnine u
vlasništvu korisnika.
Uvjeti davanja zajma uz upis založnog prava na nekretnini riješit će se zaključkom
Općinskog načelnika na temelju zahtjeva pojedinog korisnika.
Ĉlanak 44.
Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu
Općine Vrsar.
Ĉlanak 45.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na
području Općine Vrsar ( "Službene novine Općine Vrsar ", broj 2/2013).
Ĉlanak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama
Općine Vrsar".
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