Na temelju članka 14. st. 2 i 5. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», br:
57/11),te članka 32. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj
3/2009) Općinsko vijeće Općine Brestovac na 20. sjednici održanoj 15.veljače 2012.godine
donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom se odlukom utvrñuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava
Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), osigurava
Općina Brestovac te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici skrbi i postupak za
ostvarivanje tih prava.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 2.
Svaka osoba kojoj je potrebna stručna i novčana pomoć u otklanjanju nepovoljnih
osobnih i/ili obiteljskih okolnosti, zbog kojih bez potpore socijalne skrbi nisu u mogućnosti
zadovoljavati svoje osnovne životne potrebe, održati kvalitetu života i/ili štititi svoja prava i
interese, ima pravo na socijalnu skrb u skladu s uvjetima propisanim ovom Odlukom i
Zakonom.
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
A. POMOĆ ZA STANOVANJE
Članak 3.
(1) Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva pod uvjetima
propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po
drugoj osnovi.
(2) Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi su troškovi najamnine
odnosno troškovi koji se plaćaju u vezi sa stanovanjem (voda, struja, komunalna naknada,
odvoz smeća).
(3) Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva:
- koji koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u
smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona o socijalnoj skrbi koja odreñuje da je
zadovoljavajući stambeni prostor stan ili kuća veličine 35 m2 korisne površine za jednu
osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42m2) uvećane za 10m2 za svaku daljnju osobu,
s mogućim odstupanjem od 10m2, koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva za
podmirenje osnovnih stambenih potreba,
- 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 za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona o socijalnoj skrbi. (ovo je vezano za
članak 40. Zakona gdje će se iznos osnovice koju objavljuje Državni zavod za statistiku,
primjenjivati od 01. siječnja naredne godine).
(4) Samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan
koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za
odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

Članak 4.
(1) Rješenje o pravu na pomoć za stanovanje donosi jedinica lokalne samouprave u
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
(2) Općina Brestovac djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj
ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 4. točka 2. ove
Odluke, na temelju rješenja iz stavka 1. ovog članka.
Članka 5.
(1) Pomoć za stanovanje priznaje se u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za
uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona o socijalnoj skrbi.
(2) Pomoć za stanovanje može se priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovog članka, a
najviše do dvostrukog iznosa osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, ako
bi se time spriječilo odvajanje djece od obitelji.
(3) Iznos iz stavka 1. ovog članka plaća se ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je
pružala uslugu stanovanja na slijedeći način:
- nakon što u cijelosti podmire troškovi komunalne naknade preostali iznos za električnu
energiju, vodu, odvoz smeća, najamninu i ostalo dijeli se na način koji je najsvrsishodniji za
korisnika prema njegovoj izjavi u vrijeme podnošenja zahtjeva za pomoć za stanovanje.
(4) Korisniku koji se grije na drva odobrava se pomoć za troškove ogrjeva jednom godišnje u
visini koju odlukom odredi Požeško-slavonska županija.
B. OSTALI OBLICI SOCIJALNE POMOĆI
- jednokratne pomoći
Članak 6.
(1) Jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog
trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka
posla i sl.) nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe
odnosno prevladati trenutne poteškoće zbog kojih se pomoć traži.
(2) Zahtjev za ostvarivanje pomoći podnosi se upravnom tijelu Općine nadležnom za poslove
socijalne skrbi.
(3) Povjerenstvo sastavljeno od tri člana u čijem sastavu je i predstavnik nadležnog upravnog
tijela Općine , a kojeg imenuje Općinsko vijeće Općine Brestovac, utvrñuje da li su ispunjeni
uvjeti za ostvarivanje pomoći.
(4) Na temelju prijedloga Povjerenstva iz prethodnog stavka, općinski načelnik odlučuje o
zahtjevima za dodjelu pomoći.
(5) Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše dva
puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.000,00 za samca te 3.000,00
kn za obitelj.
Članak 7.
(1) Pomoć se ostvaruje temeljem zahtjeva korisnika i pripadajuće dokumentacije kojom se
dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje pomoći po ovoj Odluci.
(2) Dokumentaciju iz stavka 1. čine:
- podaci o prebivalištu podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje
nadležnog tijela),
- podaci o broju članova obitelji podnositelja zahtjeva (preslike osobnih iskaznica, rodnih
listova ili domovnica ostalih članova obitelji),

- podaci o primanjima podnositelja zahtjeva i članova obitelji (dokaz o plaći, mirovini, stalnoj
novčanoj pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, nezaposlenosti, drugim
primanjima),
- ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija,
smrtni list, dokazi o školovanju, zapisnik nadležnog tijela o dogañaju i slično).
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik
Općine Brestovac broj 4/2009).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Brestovac».
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