
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA br. 6/2015 

Na temelju članka 19. stavka 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 
157/13 i 152/14) i članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (“Službeni glasnik Općine  
Vižinada” br. 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13.), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na 
sjednici održanoj 01. prosinca 2015. godine donosi 

 

O D L U K U 

O SOCIJALNOJ SKRBI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Vižinada-
Visinada, uvjeti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak 
za ostvarivanje tih prava. 

 

Članak 2. 

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba 
osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 

Svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, 
otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti 
članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o 
sebi. 

 

Članak 3. 

Prava iz područja socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret 
Općine Vižinada-Visinada (u daljnjem tekstu: Općina) 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 po svojoj visini i po 
svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem obimu od prava koja osigurava 
Republika Hrvatska, odnosno Centar za socijalnu skrb Poreč (u daljnjem tekstu: Centar), 
ili određene pravne i fizičke osobe, Općina Vižinada-Visinada će ta prava osigurati u 
iznosu ili obimu koji čini razlika između prava koja osigurava Centar, odnosno ta fizička 
ili pravna osoba, i prava koja su utvrđena ovom Odlukom. 

 

Članak 4. 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom obavlja 
Jedinstveni upravni odjel ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno. 
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Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, 
Općina može, temeljem odluke Općinskog vijeća, povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi 
ovlaštenoj za obavljanje tih poslova na osnovi ugovora. 

U slučaju kad Općina daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog 
programa iz socijalne skrbi, Općina u pravilu s istom sklapa ugovor o međusobnim 
pravima i obvezama. 

 

Članak 5. 

Krug korisnika pomoći utvrđenih ovom Odlukom te visina i opseg tih pomoći mogu se 
ograničiti Programom socijalnih potreba koje donosi Općinsko vijeće Općine Vižinada-
Visinada uz donošenje proračuna za svaku godinu. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 6. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o 
socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakonom). 

 

Članak 7. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu 
koji ima prebivalište na području Općine Vižinada-Visinada te strancima i osobama bez 
državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Vižinada-Visinada. 

 

Članak 8. 

Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za 
podmirenje osobnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili 
davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za 
podmirenje osnovnih životnih potreba i u drugim Zakonom propisanim slučajevima. 

Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako nije evidentirana 
kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ako je u razdoblju od šest 
mjeseci prije pokretanja postupka odbila ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima prilike 
privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za 
podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti drugi prihod. 

 

III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI 

Članak 9. 

Ovom odlukom utvrđuje se sljedeće: 

1. SOCIJALNA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE TE STUDENATA: 
1.1. troškovi boravka u predškolskim ustanovama 
1.2. troškovi toplog obroka u osnovnim školama 
1.3. troškovi produženog boravka 
1.4. troškovi nabavke školskih udžbenika 
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1.5. troškovi prijevoza srednjoškolaca 
2. SOCIJALNA ZAŠTITA OSTALIH GRAĐANA 

2.1. pomoć za stanovanje (najamnina, voda i struja, troškovi za zajedničku 
pričuvu zgrade, komunalna naknada, odvoz smeća i naknada za 
kanalizaciju, nabava ogrjeva ili naknada za troškove ogrjeva) 

2.2. jednokratne naknade 
2.3. pomoć u plaćanju pogrebnih troškova 
2.4. posebna zaštita sudionika narodnooslobodilačkog i domovinskog rata 
2.5. pomoć u naravi 

3. HUMANITARNE ORGANIZACIJE I UDRUGE 
3.1. programi humanitarnih udruga 

 

Članak 10. 

Sredstva za pomoći socijalne skrbi iz članka 9. ove Odluke osiguravaju se u proračunu 
Općine Vižinada-Visinada, a visina pomoći ovisi o mogućnostima proračuna. 

 

Članak 11. 

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili 
nasljeđivati. 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz ove 
Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje 
namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

Članak 12. 

Pomoći iz članka 9. ove Odluke može ostvariti korisnik (samac ili članovi 
obitelji/kućanstva) ako ispunjava : 

a) socijalni kriterij 
b) kriterij prihoda 
c) posebni kriterij 

 

Članak 13. 

Socijalni kriterij ispunjava korisnik koji na osnovi rješenja Centra za socijalnu skrb 
ostvaruje pravo na jednu od ovih pomoći: 

1) zajamčena minimalna naknada, 
2) doplatak za pomoć i njegu, 
3) pomoć i njega u kući, 
4) pomoć u plaćanju troškova skrbi izvan obitelji, 
5) osobna invalidnina. 

 

Članak 14. 
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Kriterij prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom: 

- samac ................................................................… do 700,00 kuna, 
- dvočlana obitelj ..............................................…do 1.200,00 kuna, 
- tročlana obitelj .................................................. do 1.600,00 kuna, 
- četveročlana obitelj .......................................... do 2.000,00 kuna. 

Za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus prihoda povećava se za 500,00 kuna. 

Pod prihodom u smislu ovoga članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih 
primitaka samca, odnosno obitelji/kućanstva ostvarenih u tri (3) mjeseca koji prethode 
mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sredstva koja samac 
ili obitelj/kućanstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi 
način. 

Iznos prihoda iz stavka 3. ovoga članka umanjuje se za iznos koji samac ili član obitelji, na 
temelju propisa o obiteljskim odnosima, plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te 
obitelji. 

Na uračunavanje prihoda samca ili obitelji shodno se primjenjuju odredbe članka 27., 30., 
31. i 32. Zakona. 

 

Članak 15. 

Pravo na neki od oblika socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom nema samac ili 
kućanstvo ako: 

- samac ili kućanstvo ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana koju koristi za 
stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje 
osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje 
registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine 

- je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva 
prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio nasljedni 
dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice 
za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se 
odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne 
naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava 

- je samac ili član kućanstva 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 

- je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog vozila, osim osobnog vozila koje 
služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, 
starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procijeni stručnog radnika 
centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne 
izoliranosti 

- samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke 
osobe 

- je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj 
uzdržavanja 

- radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi 
za zapošljavanje, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. Zakona ili 
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- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi. 

 

Članak 16. 

Poseban kriterij u smislu članka 12. ove Odluke ispunjavaju: 

1. roditelj ili staratelj djeteta koji koristi dječji doplatak 
2. roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog 

hrvatskog branitelja Domovinskog rata 
3. roditelj djeteta ratnog vojnog invalida 
4. udomitelj djeteta iz socijalno ugrožene obitelji ili udomitelj starije osobe, ako 

između starije osobe i udomitelja ugovorom nije drugačije riješen njihov odnos. 

 

V. NAČIN OSTVARIVANJA POJEDINIH PRAVA 

1. SOCIJALNA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DJECE 

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka u predškolskim ustanovama 

Članak 17. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskim ustanovama u 
100% iznosu može se ostvariti za dijete čiji roditelji (korisnici) ispunjavaju socijalni 
kriterij iz članka 13. ili kriterij prihoda iz članka 14. ove Odluke. 

U ostvarivanju prava utvrđenih ovim člankom djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz stavka 
1. ovoga članka izjednačena su. 

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka 
djeteta u predškolskim ustanovama, roditeljima (korisnicima) koji imaju dvoje ili više 
djece može se odobriti odlukom izvršnog tijela na način da se troškovi boravka u 
predškolskim ustanovama podmiruju za jedno dijete u punom iznosu a za svako sljedeće 
dijete podmiruje se 50% iznosa, uz uvjet da su sva djeca polaznici predškolske ustanove. 

 

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova toplog obroka u osnovnoj školi 

Članak 18. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova toplog obroka u osnovnoj školi u 100% iznosu 
može ostvariti korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni kriterij iz članka 13. ili kriterij 
prihoda iz članka 14. ove Odluke, te obitelji kojoj je tijekom godine dodijeljena 
jednokratna pomoć. 

Na pomoć plaćanja 50% troškova toplog obroka u osnovnoj školi ima korisnik iz članka 
16. ove Odluke. 

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka pomoć za plaćanje troškova toplog obroka u 
osnovnoj školi roditeljima (korisnicima) koji imaju dvoje ili više djece može se odobriti 
odlukom izvršnog tijela na način da se troškovi toplog obroka podmiruju  za jedno dijete 
u punom iznosu a za svako sljedeće dijete podmiruje se 50% iznosa, uz uvjet da su sva 
djeca polaznici osnovne škole. 

 

1.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka u osnovnoj školi 
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Članak 19. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka u osnovnoj školi u 100% 
iznosu može ostvariti korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni kriterij iz članka 13. ili 
kriterij prihoda iz članka 14. ove Odluke. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova produženog boravka u osnovnoj školi u 50% 
iznosu može ostvariti korisnik iz obitelji koja ispunjava kriterij iz članka 16. ove Odluke. 

 

1.4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabavke školskih udžbenika u 
osnovnoj školi 

Članak 20. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova nabavke školskih udžbenika stječu svi učenici 
osnovne škole a visina pomoći biti će utvrđena posebnom Odlukom vijeća. 

Pomoć za troškove prijevoza u 100% iznosu stječu učenici iz obitelji koji ispunjavaju 
jedan od uvjeta iz članka 13., 14. i 16. ove Odluke. 

 

1.5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca  

Članak 21. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza stječu svi učenici srednjoškolci a visina 
pomoći biti će utvrđena posebnom Odlukom vijeća. 

Pomoć za troškove prijevoza u 100% iznosu stječu učenici iz obitelji koji ispunjavaju 
jedan od uvjeta iz članka 13., 14. i 16. ove Odluke. 

 

2. SOCIJALNA ZAŠTITA OSTALIH GRAĐANA 

2.1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 

Članak 22. 

Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se: 

1) troškovi najamnine, 
2) troškovi vode, 
3) troškovi električne energije, 
4) troškovi komunalne naknade, 
5) troškovi odvoza smeća i 
6) troškovi nabave ogrijeva. 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa 
zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, utvrđene prema 
članku 27. stavku 1. i članku 30. stavku 1. Zakona. 

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način 
da se djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja 
je izvršila uslugu. 

 

Članak 23. 
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Pomoć za podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti 
osoba: 

1) korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu, 
2) korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u 

vlasništvu Općine Vižinada-Visinada 
3) korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u 

vlasništvu fizičke ili pravne osobe. 

 

Članak 24. 

Najmoprimac iz članka 23. ove Odluke može ostvariti pravo na podmirenje troškova 
najamnine ako ispunjava socijalni kriterij iz članka 13. ili kriterij prihoda iz članka 14. ove 
Odluke. 

 

Članak 25. 

Najmoprimac iz članka 23. točka 1. i 2. ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za 
podmirenje troškova zaštićene ili slobodno ugovorene najamnine u visini od 50% iznosa 
najamnine odnosno najviše (ovisno o površini stana) mjesečno kako slijedi: 

- stan površine do 25 m2 ..................................... 300,00 
- stan površine do 35 m2 ..................................... 400,00 
- stan površine do 45 m2 ..................................... 500,00 
- stan površine do 55 m2 ..................................... 600,00 
- stan površine od 55 m2 i više ........................... 700,00 

Općinsko vijeće može temeljem članka 5. ove Odluke za svaku proračunsku godinu 
promijeniti iznose iz stavka 1. ovog članka, radi usklađenja sa visinom slobodno 
ugovorene najamnine za općinske stanove. 

 

Članak 26. 

Najmoprimac iz članka 23. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova 
najamnine ukoliko: 

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma (ugovor ovjeren kod Javnog 
bilježnika i prijavljen Poreznoj upravi), 

b) ako stan ili dio stana daje u podnajam te  
c) ako stan koristi za druge namjene. 

 

Članak 27. 

Pomoć za podmirenje troškova vode može ostvariti korisnik i to: 

- samac do 5 m3 vode mjesečno, 
- dvočlana obitelj do 8 m3 vode mjesečno 
- za svakog daljnjeg člana domaćinstva po 3 m3 vode mjesečno. 

 

Članak 28. 
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Pomoć za podmirenje troškova električne energije može ostvariti korisnik i to: 

- samac u visini od 60,00 kn mjesečno 
- dvočlana obitelj u visini od 70,00 kn mjesečno 
- tročlana obitelj u visini od 80,00 kn mjesečno 
- za svakog daljnjeg člana domaćinstva po 10,00 kn mjesečno. 

 

Članak 29. 

Pomoć za podmirenje troškova vode i električne energije iz članka 27. i 28. ove Odluke 
može ostvariti korisnik koji ispunjava uvjete iz članka 13. i 14. ove Odluke. 

 

Članak 30. 

Pomoć za podmirenje komunalne naknade i troškova odvoza smeća može ostvariti 
korisnik koji ispunjava uvjete iz članka 13. i 14. ove Odluke. 

 

Članak 31. 

Samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva 
priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 
drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju najkasnije do 30. rujna 
za tekuću godinu, odlukom odredi Istarska županija. 

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka, Općina Vižinada - 
Visinada podnosi Istarskoj županiji zahtjev s podacima o korisnicima koji se griju na drva 
najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu. 

 

2.2. Jednokratne naknade 

Članak 32. 

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih 
materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog 
rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili iz 
drugih razloga. 

Jednokratna naknada može se iznimno priznati zbog nabave osnovnih predmeta u 
kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće, ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih 
predmeta u kućanstvu, odjeće i obuće osigura u suradnji s  humanitarnim organizacijama. 

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu 
u naravi. 

Jednokratna naknada odobrava se u naravi u slučajevima kada se utvrdi da postoji 
osnovana pretpostavka da se naknada u novcu neće koristiti namjenski. 

Na temelju zahtjeva, Općinski načelnik može tijekom godine, u okviru osiguranih 
novčanih sredstava u programu socijalne skrbi, utvrđivati visinu jednokratnih naknada 
za svaki pojedini slučaj.  
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2.3. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

Članak 33. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (troškovi ukopa, lijesa te nadgrobnog 
obilježja) može se priznati za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna 
obaviti, a to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz 
drugog izvora). 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se priznati i rodbini umrlog 
samca ili obitelji ako ispunjavaju socijalni kriterij ili kriterij prihoda. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova neće se priznati obitelji umrlog ili 
njegovoj rodbini ako je umrli u trenutku smrti bio vlasnik/suvlasnik nekretnine ili 
automobila ili te ako je za života sklopio neki od nasljedno-pravnih ugovora (ugovor o 
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju i dr.). 

 

2.4. Posebna zaštita sudionika narodnooslobodilačkog i domovinskog rata 

Članak 34. 

Sudionicima NOR-a koji su po propisima do stupanja na snagu ove Odluke ostvarivali 
pravo na posebnu zaštitu, osigurava se nastavak tog prava i to u visini koju utvrdi 
Općinsko vijeće Općine Vižinada - Visinada. 

Sudionici domovinskog rata stječu prava sukladno odredbama ove Odluke i imaju 
prednost u postupku rješavanja. 

 

3. HUMANITARNE ORGANIZACIJE I UDRUGE 

Članak 35. 

Iz sredstava Proračuna Općine Vižinada-Visinada može se dati potpora za rad i 
ostvarivanje programa udruga i ustanova koje se bave pravom i zaštitom socijalno 
ugroženog stanovništva ili zaštitom socijalno i zdravstveno hendikepiranih osoba, 
potpora za rad udruga koje se bave ostvarivanjem prava i zaštitom hrvatskih vojnih 
invalida domovinskog rata i ostalih invalidnih osoba, dragovoljaca domovinskog rata, 
antifašističkih boraca NOR-a, civilnih invalida rata i slično, te potpora za rad udruga 
umirovljenika, ako su programi i djelatnost tih udruga od interesa za Općinu. 

Visina potpore iz stavka 1. ovoga članka ovisi o mogućnostima Proračuna, o broju članova 
i o broju štićenika udruge, o programu i rezultatima rada udruge, te o mjeri u kojoj se 
program dotične udruge (su) financira iz drugih izvora. 

Uz zahtjev za dodjelu financijske potpore, udruge iz stavka 1. ovoga članka obvezne su 
dostaviti izvještaj o radu za proteklu godinu, financijski izvještaj za proteklu godinu s 
prikazom svih izvora prihoda i svih izdataka te s 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 stavaka 1. i 3. ovoga članka, neće se odobriti potpora iz Proračuna Općine 
Vižinada-Visinada. 
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Članak 36. 

Potpore iz članka 35. ove Odluke mogu se, pod uvjetima propisanim tim člankom, dati i 
udrugama, odnosno ustanovama, koje svoje programe i djelatnost obavljaju za područje 
Istarske županije i to ovisno o broju njihovih štićenika s područja Općine, o mogućnostima 
Proračuna Općine Vižinada i ovisno o mjeri u kojoj ispunjavaju ostale uvjete iz toga članka. 

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 37. 

Postupak za ostvarivanje pomoći iz ove Odluke, pokreće se na zahtjev stranke, njenog 
bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja ili Centra koji se podnosi 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vižinada-Visinada. 

Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti vijećnik Općinskog vijeća te 
Jedinstveni upravni odjel po službenoj dužnosti. 

 

Članak 38. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, 
podnositelj zahtjeva dužan dostaviti, odnosno predočiti tijelu koje vodi postupak 
odgovarajuće isprave te dokaze o opravdanosti i zasnovanosti zahtjeva na propisima. 

Isprave koje se dostavljaju uz zahtjev: 

1. ZA DOKAZIVANJE SOCIJALNOG KRITERIJA 
- rješenje Centra za socijalnu skrb 
- posljednja isplatnica pomoći koja ne može biti starija od tri mjeseca 

2. ZA DOKAZIVANJE KRITERIJA PRIHODA 
- potvrda Porezne uprave o visini dohotka 
- potvrda poslodavca o visini plaće (posljednja tri mjeseca o dana podnošenja 

zahtjeva) 
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovine 
- izjava podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji/kućanstva o imovini 

kojom raspolažu 
- potvrda Općinskog suda – Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog prema 

mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog 
kućanstva o tome da isti nisu uknjiženi kao vlasnici ili suvlasnici nekretnine 

- potvrda Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove 
obitelji/kućanstva o vlasništvu motornog vozila 

3. ZA DOKAZIVANJE POSEBNOG KRITERIJA 
- pravomoćno rješenje nadležnog suda 

U rješavanju zahtjeva Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posjetom obitelji 
korisnika, odnosno podnositelja zahtjeva, ili na drugi pogodan način, posebno ispitaju 
relevantne činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na ostvarivanje pojedinog prava. 

 

Članak 39. 



SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA br. 6/2015 

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava, iz ove Odluke Jedinstveni upravni odjel 
surađuje sa Centrom za socijalnu skrb Poreč i drugim državnim službama te s drugim 
pravnim osobama (Crveni križ i sl.). 

Pojedine pomoći iz ove Odluke u pravilu se ostvaruju isplatama dječjem vrtiću, osnovnoj 
školi, javnim poduzećima i drugim pravnim osobama u ime i za račun korisnika pomoći. 
Takav će se način isplate urediti posebnim aktom između Općine i davatelja usluge. 

 

Članak 40. 

Ako ovom Odlukom nije drugačije propisano, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove 
Odluke odlučuje Jedinstveni upravni odjel donošenjem rješenja. 

Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem počinje od prvog u mjesecu u kojem se donosi 
rješenje. 

O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske 
županije. 

 

Članak 41. 

Tijekom ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu dužan svaka tri mjeseca a najmanje 
jednom godišnje Jedinstvenom upravnom odjelu predočiti odgovarajuće  isprave odnosno 
dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava. 

Rješenjem iz članka 40. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel može utvrditi i kraće rokove 
od onih koji su određeni stavkom 1. ovoga članka. 

 

Članak 42. 

Ako se promijene okolnosti i uvjeti o kojima, prema ovoj Odluci, ovisi daljnje ostvarivanje 
pojedinog prava, Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo Rješenje. 

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica, 
uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje prava iz ove Odluke, u roku 
od osam (8) dana od dana nastanka te promjene. 

 

Članak 43. 

Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva, odobrena korisniku i 
sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su namijenjena. 

Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela korisnik pomoći dužan je isti pismeno izvijestiti 
o korištenju odobrenih sredstava. 

 

Članak 44. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je 
Općini nadoknaditi štetu, ako je: 
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- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili 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 koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je 
morao znati. 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 45. 

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 
socijalnoj skrbi. 

 

Članak 46. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Klasa: 011-
01/11-01/30, Ur.broj: 2167/05-01-12-7, od 07. ožujka 2012. godine ("Službeni glasnik 
Općine Vižinada - Visinada", broj 01/12). 

 

Članak 47. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine 
Vižinada- Visinada“. 

 

KLASA: 011-01/15-01/19 
URBROJ: 2167/05-01-15-5 
Vižinada-Visinada, 01. 12. 2015. 
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