
Na temelju članka 17. i 289. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22), članka 19.  Zakon 

o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 41. Statuta Općine 

Vrsar - Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 2/21“) Općinsko vijeće Općine 

Vrsar - Orsera, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine donosi  

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar-Orsera 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina 

Vrsar-Orsera, korisnici socijalne skrbi, te uređuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih 

prava.  

 

Članak 2. 

Prava iz područja socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na 

teret Općine Vrsar-Orsera, 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-Orsera, po 

svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili većem obimu od prava i pomoći 

koja osigurava Republika Hrvatska, odnosno javnopravno  tijelo nadležno za poslove socijalne 

skrbi (Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za socijalni rad i sl.) ili određene pravne i fizičke 

osobe, Općina Vrsar-Orsera 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.  

 

Članak 3. 

Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom može se 

organizirati na sljedeći način:  

- u okviru Jedinstvenog upravnog odjela,  

- ugovorno povjeriti javnopravnom  tijelu nadležnom za poslove socijalne skrbi (Centar 

za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za socijalni rad i sl.), 

- 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 

javnopravnog  tijelo nadležnog za poslove socijalne skrbi (Centar za socijalnu skrb, Hrvatski 

zavod za socijalni rad i sl.), Crvenog križa, udruga, liječnici i drugi koji mogu svojom 

stručnošću doprinijeti u radu Povjerenstva.  

 

Članak 4. 

Krug korisnika prava utvrđenih ovom Odlukom, te visina i opseg tih prava, mogu se 

ograničiti Socijalnim programom Općine Vrsar-Orsera koje Općinsko vijeće donosi za svaku 

godinu uz proračun.  

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 5. 



Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom može biti hrvatski 

državljanin s prebivalištem i boravištem na području Općine Vrsar-Orsera.  

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom ostvaruju državljani Republike Hrvatske 

s prijavljenim prebivalištem u Općini Vrsar-Orsera, azilanti i stranci pod supsidijarnom 

zaštitom s prijavljenim prebivalištem u Općini Vrsar-Orsera, te stranci pod privremenom 

zaštitom i članovi njihovih obitelji, kao i članovi obitelji azilanata i članovi obitelji stranaca pod 

supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna 

zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. 

 

Članak 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, dijete žrtva obiteljskog, 

vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete rane i predškolske dobi s 

razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom, dijete s teškoćama u razvoju, dijete 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 se za njega te dijete strani državljanin 

koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe 

koja je odgovorna skrbiti se za njega 

- mlađa punoljetna osoba i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju 

- osoba koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, a 

kojoj je potrebno osigurati stanovanje dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života 

- trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života, iznimno do tri godine života bez 

obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život 

- obitelj kojoj je zbog narušenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna 

stručna pomoć ili druga podrška 

- 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 bolesti ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim 

potrebama 

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

-  beskućnik ili 

- druge osobe koje se nađu u nepovoljnoj socijalnoj situaciji, odnosno ispunjavaju uvjete 

sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 7. 

  Kategorije korisnika:  

1. Korisnik zajamčene minimalne naknade temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, 

2. Korisnik prava temeljem kriterija prihoda:  

- samac do.................................................... 2..034,32 kuna (270,00 eura) 

-dvočlana obitelj do.................................... 2.938,46 kuna (390,00 eura) 

-tročlana obitelj do..................................... 3.541,22 kuna (470,00 eura) 

- četveročlana obitelj do.............................. 4.143,97 kuna (550,00 eura)  

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 489,74 

kuna (65,00 eura) .  

 

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

životnim potrebama.  



 

Članak 8. 

Prihodima u smislu članka 7. 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 novčana sredstva koja samac ili kućanstvo ostvari 

po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na drugi način, primjerice primitak od udjela 

u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos 

uplaćenog poreza i prireza. 

 

Članak 9. 

U prihode u smislu članka 8. ne uračunavaju se novčana sredstva ostvarena po osnovi: 

1. naknade za troškove stanovanja 

2. naknade za ugroženog kupca energenata 

3. naknade zbog tjelesnog oštećenja 

4. ortopedskog dodatka 

5. osobne invalidnine 

6. doplatka za pomoć i njegu 

7. doplatka za djecu 

8. naknade koju osigurava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno 

Grad Zagreb, na temelju odluke predstavničkog tijela 

9. stipendije za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili 

studiranje, a najdulje do 26. godine života 

10. darovanja pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe fizičke osobe 

11. jednokratne donacije pravnih i fizičkih osoba do iznosa 10.000,00 kuna godišnje 

12. pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode 

13. privremenog uzdržavanja za dijete prema zakonu kojim se uređuje privremeno 

uzdržavanje 

14. uzdržavanja za maloljetno i punoljetno dijete ostvarenog prema zakonu kojim se 

uređuju obiteljski odnosi do iznosa minimalne plaće 

15. obiteljske mirovine za maloljetno i punoljetno dijete do iznosa minimalne plaće 

16. nagrade učeniku za vrijeme praktične nastave i naukovanja 

17. novčane pomoći i naknade troškova prijevoza za vrijeme obrazovanja prema propisu 

kojim se uređuje zapošljavanje 

18. doplatka za njegu i pomoć druge osobe, doplatka za pripomoć u kući, ortopedskog 

doplatka, posebnog doplatka, jednokratne novčane pomoći, obiteljske invalidnine, uvećane i 

povećane obiteljske invalidnine, osobne invalidnine, troškova ukopa, potpore za obrazovanje, 

novčane protuvrijednosti za besplatne udžbenike, dodijeljenog iznosa stambenog kredita ili 

financijske potpore, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, uvećane i povećane 

obiteljske invalidnine, naknade za topli obrok, sredstava potpore ostvarenih kroz Program 

stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji, ostvarenih prema zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 

19. osobne invalidnine, obiteljske invalidnine, uvećane i povećane obiteljske 

invalidnine, dodatka za pomoć i njegu druge osobe, ortopedskog dodatka, posebnog dodatka, 

dodatka za pripomoć u kući i novčane protuvrijednosti za besplatne udžbenike ostvarene prema 

zakonu kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata 

20. osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, dodatka za pripomoć u 

kući, ortopedskog dodatka, posebnog dodatka, jednokratne novčane pomoći, obiteljske 

invalidnine, uvećane i povećane obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu obiteljske 

invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, naknade za troškove ukopa, stipendije 



i novčane protuvrijednost za besplatne udžbenike prema zakonu kojim se uređuju prava civilnih 

stradalnika iz Domovinskog rata 

21. jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete na temelju zakona kojim se 

uređuju rodiljne i roditeljske potpore, novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta odnosno 

novčane pomoći za novorođeno dijete koje isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave odnosno Grad Zagreb 

22. rada učenika i studenta na redovitom školovanju preko učeničkih i studentskih 

udruga 

23. novčane pomoći, naknade troškova prijevoza, smještaja i prehrane nezaposlene 

osobe koja je uključena u usluge profesionalne rehabilitacije ili sudjeluje u projektu ili 

programu koji se provodi sa svrhom zapošljavanja 

24. naknade za troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite 

25. humanitarne akcije.  

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 o socijalnoj 

skrbi.  

 

Članak 10. 

Općina Vrsar-Orsera 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 djelovat 

će vanjski suradnik, koji će kontinuirano pružati usluge savjetovanja korisnicima socijalne 

skrbi.  

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 11. 

Ovom Odlukom Općina Vrsar-Orsera utvrđuje sljedeće vrste prava iz socijalne skrbi:  

 

1. Pomoć u prevladavanju posebnih teškoća,  

2. Naknada za troškove stanovanja,  

3. Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete,  

4. Podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću 

5. Podmirivanje troškova prehrane djece u osnovnoj školi 

6. Podmirivanje troškova prijevoza osnovnoškolaca  

7. Podmirivanje troškova prijevoza srednjoškolaca 

8. Učeničke i studentske stipendije 

9. Pomoć za troškove prijevoza djeci s teškoćama u razvoju 

10. Pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama ovisnosti  

11. Zdravstvena pomoć i njega u kući 

12. Pomoć u kući  

13. Jednokratna novčana pomoć korisnicima mirovine i starijim osobama bez mirovine 

14. Sufinanciranje udruga, društava, ustanova i institucija koje imaju socijalni karakter 

15. Sufinanciranje smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe 

 

 



1. POMOĆ U PREVLADAVANJU POSEBNIH TEŠKOĆA  

 

Članak 12. 

Pomoć u prevladavanju posebnih teškoća priznaje se samcu ili kućanstvu koje 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. 

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, javnopravnog tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi (Centar za 

socijalnu skrb, Hrvatski zavod za socijalni rad i sl.), Crvenog križa i druge.  

Ostvarivanje prava za prevladavanje posebnih poteškoća ostvaruju se putem zaključka 

Općinskog načelnika, a Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje.  

 

2. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA 

 

Članak 13. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisnicima koji ispunjavaju jedan 

od uvjeta iz članka 7. ove Odluke.  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja kućanstvu, odnosno samcu korisniku 

zajamčene minimalne naknade priznaje se najmanje u visini 30% iznosa zajamčene minimalne 

naknade, a ukoliko su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, 

pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 

Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se: najamnina za 

korištenje stana, troškovi komunalne naknade, troškovi grijanja, vodne usluge, troškovi koji su 

nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade, odvodnja otpadnih voda, 

troškovi električne energije, troškovi nabave ogrjeva, troškovi odvoza i deponiranja smeća i 

troškovi za zajedničku pričuvu zgrade. 

Naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu ostvarenih prava iz ove Odluke.  

Općina Vrsar- Orsera može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti 

podmiriti izravno u ime i za račun korisnika. 

 

Članak 14. 

Najmoprimac iz članka 13. ove Odluke ostvaruje pravo na subvenciju troškova 

najamnine u sljedećim iznosima: 

- samac u visini do 1205,52 kuna (160,00 eura) mjesečno 

- dvočlano kućanstvo u visini do 1393,88 kuna (185,00 eura) mjesečno. 

Za svakog narednog člana kućanstva iznos se povećava za 188,36 kuna (25 eura). 

 Iznimno, ukoliko se radi o korisniku s invaliditetom, odnosno članu kućanstva s 

invaliditetom, najmoprimac može ostvariti pravo na iznos najamnine iz st. 1. ovoga članka 

uvećan za 70%. 

 

Članak 15. 

Naknadu za troškove stanovanja za trošak najamnine Općina Vrsar-Orsera uplaćuje 

direktno najmodavcu, a na ime najmoprimca. 



Iznimno, naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva 

korisnika koji se griju na drva isplaćuje se izravno na račun korisnika. 

 

Članak 16. 

Korisnik ostvaruje pravo na naknadu troškova stanovanja od prvog dana mjeseca u 

kojem je podnesen zahtjev za naknadu.  

 

Članak 17. 

Najmoprimac iz članka 13. ove Odluke nema pravo na naknadu za troškove stanovanja 

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.  

 

Članak 18. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja za troškove za zajedničku pričuvu zgrade ima 

korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz 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.  

 

Članak 19. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja za troškove vode i odvodnje otpadnih voda 

ostvaruje korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta 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.  

 

Članak 20. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja za troškove električne energije ima korisnik ako 

ispunjava jedan od uvjeta iz točaka članka 7. ove Odluke, i to:  

1. samac u visini od 113,02 kuna (15,00 eura) mjesečno,  

2. dvočlana obitelj u visini od 150,69 kuna (20,00 eura) mjesečno,  

3. tročlana obitelj u visini od 188,36,00 kuna (25,00 eura) mjesečno,  

4. za svakog daljnjeg člana domaćinstva po 37,67 kuna (5,00 eura) mjesečno.  

 

 

3. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE 

 

Članak 21. 

Roditelji svakog novorođenog djeteta na području Općine Vrsar-Orsera imaju pravo na 

jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete. 

Uvjeti za ostvarivanje prava iz stavka 1. su prijavljeno prebivalište i porezna pripadnost 

na području Općine Vrsar-Orsera na dan rođenja djeteta. 

Navedeno pravo može se ostvariti na području Općine Vrsar-Orsera ako isto pravo nije 

ostvareno negdje drugdje. 

Jednokratna novčana pomoć za prvo dijete iznosi 4.143,97 kuna (550,00 eura) a za 

drugo i svako sljedeće dijete u obitelji 6.027,60 kuna (800,00 eura).  

 



4. PODMIRIVANJE TROŠKOVA BORAVKA DJETETA U JASLICAMA I DJEČJEM 

VRTIĆU 

 

Članak 22. 

Pravo na podmirivanje  troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću Dječji vrtić 

Tići Vrsar te Dječjem vrtiću-Scuola dell infanzia „Paperino“ na talijanskom jeziku imaju 

roditelji sa prijavljenim prebivalištem i poreznom pripadnošću na području Općine Vrsar-

Orsera i to: 

 - roditelji koji imaju 2 djece koja pohađaju vrtić ili su u sustavu redovnog školovanja 

(do navršene 26. godine života) ostvaruju pravo na podmirivanje 50% troškova boravka djeteta, 

- roditelji koji imaju 3 ili više djece koja pohađaju vrtić ili su u sustavu redovnog 

školovanja (do navršene 26. godine života) ostvaruju pravo na podmirivanje 100% troškova 

boravka djeteta. 

Pravo na djelomično podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem 

vrtižću Dječjem vrtiću Tići te Dječjem vrtiću-Scuola dell infanzia „Paperino“ na talijanskom 

jeziku ima korisnik koji se našao u posebnoj nedaći, sukladno zaključku Općinskog načelnika.  

 

 

5. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PREHRANE DJECE U OSNOVNOJ ŠKOLI  

 

Članak 23.. 

Pravo na podmirenje troškova toplog obroka djece u osnovnim školama ostvaruju sva 

djeca koja imaju prebivalište na području Općine Vrsar-Orsera, a ispunjavaju jedan od sljedećih 

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 (kućanstvo) 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-Orsera izdaje rješenje.  

 

6. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSNOVNOŠKOLACA  

 

Članak 24. 

  Pravo na potporu za pokriće troškova prijevoza osnovnoškolaca ima dijete sa 

invaliditetom ili teškoćama u razvoju ako ima prebivalište na području Općine Vrsar-Orsera i 

ako pohađa osnovnu školu u Vrsaru te ukoliko nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. 

 

 7. PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA 

 

Članak 25. 

Pravo na podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca ima dijete korisnika ako 

ispunjava jedan od uvjeta iz toč. 1. i 2. članka 7. ove Odluke, te dijete s invaliditetom i 

teškoćama u razvoju.  

Pravo na podmirenje 100% troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako njegovi 

prihodi nisu veći za 50% od prihoda utvrđenih u toč. 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.  

Iznos s kojim Općina sufinancira troškove prijevoza isplaćivat će se učenicima koji 

ispunjavaju uvjete iz ove Odluke mjesečnim uplatama na račun učenika ili roditelja učenika. 

 

8. UČENIČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE 

 

Članak 26. 

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.  

Visina godišnje socijalne stipendije utvrđuje se u iznosu 50% više od redovne stipendije. 

Godišnja socijalna stipendija dodjeljuje se zaključkom Općinskog načelnika.  

 

9. POMOĆ ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

 

Članak 27. 

 Pravo na pomoć za troškove prijevoza priznaje se roditeljima djece s teškoćama u 

razvoju koja radi odlaska na potrebne terapije trebaju putovati van područja Općine Vrsar-

Orsera. 

 Općina Vrsar-Orsera financirati će stvarno nastali trošak, ukoliko i u dijelu koji nije već 

financiran iz drugih izvora. 

 Pravo iz st. 1. ovoga članka dodjeljuje se zaključkom Općinskog načelnika. 

 

 

10. POMOĆ ZA VANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNIKA O DROGAMA I DRUGIM 

VRSTAMA OVISNOSTI  

 

Članak 28. 

Pravo na pomoć za vanbolničko liječenje ovisnika o drogama i drugim vrstama ovisnosti 

korisnici s područja Općine Vrsar-Orsera ostvaruju prema programu kojega donosi 

Povjerenstvo za socijalnu skrb, a ostvaruje se u okviru Centra za pružanje usluga u zajednici 

Poreč, u ordinacijama opće medicine i u zajednicama ovisnika u tuzemstvu.  

Općina Vrsar-Orsera kontinuirano sufinancira Centar za pružanje usluga u zajednici 

Poreč 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-Orsera, 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 Centra za pružanje usluga u zajednici Poreč, koje rješava 

Općinski načelnik. 

 

11. ZDRAVSTVENA POMOĆ I NJEGA U KUĆI  

 



Članak 29. 

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, Općinski načelnik donosi zaključak o ostvarivanju prava. 

Pružanje usluga zdravstvene pomoći i njege u kući Općina Vrsar-Orsera ugovara sa 

pravnim osobama ovlaštenim za pružanje te vrste usluga.  

 

12. POMOĆ U KUĆI  

 

Članak 30. 

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 

javnopravnog  tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi (Centra za socijalnu skrb, Hrvatskog 

zavoda za socijalni rad i sl.) 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 Općinskog načelnika uz prethodno mišljenje 

Povjerenstva za socijalnu skrb. 

Općina Vrsar-Osera ugovara pružanje pomoći sa fizičkim ili pravnim osobama.  

 

13. ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI KORISNICIMA MIROVINE I 

STARIJIM OSOBAMA BEZ MIROVINE 

 

Članak 31. 

 Općina Vrsar-Orsera može sukladno sredstvima osiguranim u proračunu za tekuću 

godinu korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom 

osiguranju i osobama starijim od 65. godina bez mirovine koji imaju prebivalište na području 

Općine Vrsar-Orsera isplatiti jednokratnu novčanu pomoć radi ublažavanja posljedica porasta 

cijena, povećanja cijene energenata i ostalih otežavajućih okolnosti. 

 Odluku kojom će se definirati uvjeti i kriteriji za dodjelu jednokratne novčane pomoći 

iz st. 1. ovoga članka donosi Općinski načelnik. 

 

14. SUFINANCIRANJE UDRUGA, DRUŠTAVA, USTANOVA I INSTITUCIJA KOJE 

IMAJU SOCIJALNI KARAKTER 

 

Članak 32. 



Općina Vrsar-Orsera 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-Orsera temeljem provedenih natječaja odnosno javnih poziva. 

Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima, te udrugama i ustanovama koje 

ne ispune uvjete iz stavka 1. ovoga članka, neće se odobriti potpora iz Proračuna. 

 

 

15. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA KORISNIKA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE 

OSOBE 

 

Članak 33. 

Korisnici domova za starije i nemoćne osobe koji imaju prebivalište na području Općine 

Vrsar-Orsera ostvaruju pravo na sufinanciranje smještaja od strane Općine Vrsar-Orsera. 

 

Članak 34. 

Smještaj u Domu Općina Vrsar-Orsera sufinancirat će prema duljini prebivanja na 

području Općine Vrsar-Orsera, kako slijedi: 

1. Prebivalište na području Općine Vrsar od 20 do 24 godine - iznos od 904,14 kuna (120,00 

eura), 

2. Prebivalište na području Općine Vrsar od 25 do 29 godina - iznos od 1.205,52 kuna (160,00 

eura), 

3. Prebivalište na području Općine Vrsar 30 i više godina - iznos od 1.506,9 kuna (200,00 eura). 

 

Članak 35. 

Prebivalište na području Općine Vrsar utvrđuje se uvjerenjem o prebivalištu koje izdaje 

Policijska postaja Poreč temeljem zakona koji uređuje pitanje prebivališta 

Općinski načelnik svojom odlukom rješava i nadležan je za priznavanje duljine 

prebivališta na području Općine Vrsar-Orsera za specifične slučajeve pojedinih korisnika prava. 

 

Članak 36. 

Na temelju Ugovora o smještaju kojeg korisnik sklapa sa domom, korisnik ostvaruje 

pravo na sufinanciranje smještaja ako ispunjava uvjet iz članaka 32. i 33. ove Odluke. 

Rješenje o ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Vrsar. 

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK  

 

Članak 37. 

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera.  

Iznimno, postupak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti Jedinstveni upravni odjel 

po službenoj dužnosti.  

 

 

 

Članak 38. 

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 za ostvarivanje prava temeljem 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.  

 

Članak 39. 

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel 

surađuje s Povjerenstvom za socijalnu skrb Općine Vrsar-Orsera, javnopravnim  tijelom 

nadležnim za poslove socijalne skrbi (Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za socijalni rad 

i sl.) 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-Orsera i davatelja 

usluga.  

 

Članak 40. 

  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.  

 

Članak 41. 

U okviru svoga djelokruga Jedinstveni upravni odjel stalno prati izvršenje rješenja 

donesenih temeljem ove Odluke i zaključaka Općinskog načelnika u vezi ostvarivanja prava iz 

ove Odluke, te postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje.  

Tijekom ostvarivanja prava korisnik je dužan, na traženje Jedinstvenog upravnog odjela, 

predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava. 

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. 

 

Članak 42. 

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 

Članak 43. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja (članak 13.), Zdravstvenu pomoć i njegu u 

kući (članak 29.) i Pravo na pomoć u kući (članak 30.) 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 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.  

3. Samac koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj 

uzdržavanja.  

4. Radno sposobni samac koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj 

službi za zapošljavanje.  

5. 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. 

Radnosposobni ili djelomično radnosposobni korisnici prava iz ove Odluke moraju se 

odazvati na poziv Općine Vrsar-Orsera na volontiranje i sudjelovanje u radovima za opće dobro 

bez naknade.  

Ukoliko se korisnici iz prethodnog stavka ne odazovu pozivu Općina Vrsar-Orsera može 

ukinuti prava iz odluke o socijalnoj skrbi.  

 

Članak 44. 

Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu 

Općine Vrsar-Orsera.  

 

Članak 45. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o socijalnoj skrbi na 

području Općine Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, br. 4/14) i Odluka o 

sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe („Službene novine 

Općine Vrsar-Orsera“ br. 01/15).  

 

Članak 46. 

Za dvojno iskazivanje iznosa naknada, odnosno pomoći u ovoj Odluci korišten je fiksni 

tečaj konverzije od 7,53450 temeljem Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici 

Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22, 88/22). 

 

Članak 47. 

Korisnik podnošenjem zahtjeva koji sadrži njegove osobne podatke daje privolu Općini 

Vrsar-Orsera da prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove osobne podatke u svrhu 

obrade zahtjeva, odnosno provedbe ove Odluke, sve uz primjenu obvezujućih odredbi Opće 

uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom 

kretanju takvih podatka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 

broj 42/18) od 9. svibnja 2018. godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira 

zaštita osobnih podataka. 

 

 

Članak 48. 



Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Vrsar-

Orsera“.  

 

KLASA: 024-03/22-01/16 

URBROJ: 2163-40-01-04/42-22-2 

Vrsar-Orsera, 26. rujna 2022. godine 
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