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Tordinci, 27. prosinca 2022.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Tordinci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije 9/21), Općinsko vijeće Općine Tordinci na svojoj  12. sjednici održanoj dana   27.  
prosinca  2022. godine, donijelo je:

Izmjene i dopune
SOCIJALNOG  PROGRAMA  OPĆINE  TORDINCI

za  2022. godinu 

Članak 1.
Socijalna skrb je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku pa tako i za 

stanovništvo Općine Tordinci.

Članak 2.
Za provođenje Socijalnog programa zadužen je Jedinstveni upravni odjel Općine 

Tordinci (u daljnjem tekstu: JUO) i Općinski načelnik, a po ovom Programu potporu mogu 
ostvariti, uz ispunjavanje zatraženih uvjeta, isključivo stanovnici Općine Tordinci sa 
prebivalištem na području Općine Tordinci (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 3.
Zahtjevi za potporu podnose se sa cjelokupnom dokumentacijom u JUO. 
Svim korisnicima kojima je zahtjev riješen pozitivno sredstva će se isplatiti na račun 

korisnika prema dinamici prihoda u proračunu.

Članak 4.
Ukupnu sumu predviđenih sredstava treba raspodijeliti u sljedeće kategorije:

1.  Naknada za troškove stanovanja 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene 

minimalne naknade sa prebivalištem na području Općine.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu 

energiju, plin, grijanje, vodu i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. 



Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa 
zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu prema članku 30. st. 1. i 2. 
Zakona o socijalnoj skrbi. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se odobriti i do iznosa sredstava iz 
članka 30. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb 
samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

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

Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja pokreće korisnik 
podnošenjem zahtjeva u JUO, koji utvrđuje ispunjavanje uvjeta za stjecanje prava i o istome 
donosi rješenje. 

Sredstva će se isplaćivati na račun korisnika mjesečno ili prema dinamici prihoda u 
proračunu.
Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, dostaviti slijedeće dokaze za ostvarivanje prava na 
troškove stanovanja:  

- presliku Rješenja CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu,
- IBAN broj tekućeg računa i
- ostali dokazi po potrebi, a na zahtjev JUO. 
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja s potrebnom   

dokumentacijom korisnici mogu dostaviti JUO poštom, mailom ili donijeti osobno. 

2.  Jednokratna pomoć građanima 
Jednokratnu novčanu pomoć odobrava Općinski načelnik, a 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.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Općinskom načelniku u pisanom 
obliku zajedno sa dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna 
novčana pomoć traži.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost 
da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć 
može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše jedan 
puta godišnje i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 1.500,00 kn osim u izuzetno 
izvanrednim okolnostima kada iznos može biti i veći od 1.500,00 kn.

Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. Ovog članka 
odrediti će Općinski načelnik.

3. Pomoć za plaćanje troška poštarine 
Pomoć se ostvaruje prilikom uplate općinskih prihoda. – u poštanskim uredima u 

Tordincima  - dokaz računi iz Hrvatske pošte.

4. Potpora za kupnju prve nekretnine 
Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine kupili prvu 

nekretninu za stanovanje  na području Općine u 1/1 dijelu vlasništva, dodijeliti poticaj u 
iznosu od 15.000,00 kuna. 
Općina će korisnicima poticaja koji su tijekom tekuće kalendarske godine ishodili 
građevinsku dozvolu za gradnju nekretnine za stanovanje, dodijeliti poticaj u iznosu od 
15.000,00 kn.



Odobrena sredstva poticaja doznačuju se na račun korisnika poticaja. 
Poticaj po ovoj Odluci se može ostvariti samo jedanput. 

Pravo na ostvarivanje poticaja iz članka 2. ove Odluke imaju korisnici poticaja uz uvjet da  
korisnik poticaja ili supružnik korisnika poticaja  nemaju u vlasništvu stan, kuću, kuću za 
odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje. 
Korisnici poticaja iz ove Odluke imaju sljedeće obveze: 
- korisnici  koji su kupili nekretninu za stanovanje - svi članovi uže obitelji korisnika poticaja 
moraju  prijaviti prebivalište na adresi nekretnine za koju je odobren poticaj te moraju 
zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina,
-korisnici poticaja za gradnju  moraju u roku od 1 godine nakon odobrenja poticaja započeti 
građenje, a 5 godina nakon odobrenja poticaja završiti građevinu te zajedno s članovima uže 
obitelji prijaviti prebivalište na adresi stambenog objekta za koji je odobren poticaj i moraju 
zadržati prebivalište neprekinuto sljedećih 10 godina.

5. Pomoć za nabavu ogrijeva 
Pravo ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade, prema spisku Centra za 

socijalnu skrb Vinkovci, te u suradnji sa Vukovarsko – srijemskom županijom – iznos od 
1.050,00 kn po korisniku.

6. Crveni križ

7. Pomoć za opremu novorođenog djeteta 
Pravo na pomoć za opremu novorođenog djeteta se ostvaruje temeljem podnijetog 

zahtjeva roditelja djeteta uz koji je potrebno priložiti slijedeće:

- Dokaz o državljanstvu (Domovnica ili osobna iskaznica ili putovnica) - za roditelja  
podnositelja zahtjeva

- Dokaz o prebivalištu (Uvjerenje o prebivalištu) - za oba roditelja navedena u 
zahtjevu (ne starije od 6 mjeseci) ili jednog roditelja u slučaju da je samohrani 
roditelj uz    naznaku od kada živi na istoj adresi 

- Uvjerenje o boravku, putovnica s važećom klauzulom odobrenja boravka ili 
osobna iskaznica stranca – za roditelja stranog državljanina

- Kartica tekućeg računa ili kartica žiro računa - roditelja podnositelja zahtjeva
- Matični broj građana za novorođeno dijete -  Uvjerenje iz MUP-a
- Rodni listovi braće/sestara novorođenog djeteta (s upisanim datumima rođenja 

roditelja, sve potrebne promjene u dokumentima u slučaju razvoda braka ili 
sklapanja braka ili promjene imena ili prezimena)

- Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, 
pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom ili ostali dokumenti na 
traženje referenta)

Pravo se ostvaruje na način da se korisniku povodom rođenja djeteta isplati iznos od:
- 5.000,00 kn 

O ostvarivanju prava Općinski načelnik donosi odluku.

8. Sufinanciranje troška boravka djece u dječjim vrtićima
Općina će sufinancirati roditeljima djece koji borave u dječjim vrtićima trošak vrtića u 

ugovorenom iznosu, uz dokaz da su oba roditelja prebivalište na području Općine. 
O ostvarivanju prava Općinski načelnik donosi odluku.



           9. Paketići za djecu za Božić
Djeci do 14 godina sa prebivalištem na području Općine Tordinci, podijelit će se prigodni 
paketići sa slatkišima uoči Božića.

           10.Sufinanciranje knjiga za osnovnoškolce
Osnovnoškolcima s područja Općine Tordinci načelnik može svojom odlukom 

odrediti određeni iznos sufinanciranja knjiga za školu ako su sredstva predviđena 
proračunom.

           
            11. Sufinanciranje toplog obroka u školi

Osnovnoškolcima s područja Općine Tordinci načelnik može svojom odlukom odrediti 
određeni iznos sufinanciranja toplog obroka u školi ako su sredstva predviđena proračunom.

12. Sufinanciranje prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu 
Pravo na pomoć za prijevoz učenika s područja Općine koji pohađaju srednju školu  

ostvaruju učenici temeljem doznačenog računa prijevoznika i popisa učenika.

            13. Stipendije za redovne studente
Pravo ostvaruju redovni studenti s područja Općine koji pohađaju drugu, treću, četvrtu 

i petu godinu na preddiplomskim i diplomskim sveučilištima odnosno integriranim studijima, 
akademijama ili stručnim studijima u Republici Hrvatskoj. 

Da bi studenti ostvarili pravo, potrebno je dostaviti JUO zahtjev kao prijavu na Javni 
natječaj za dodjelu stipendija kojeg raspisuje Općina.

Zahtjev se podnosi se propisanom obrascu, te se uz zahtjev prilaže tražena 
dokumentacija iz propisanog obrasca. 

Pravo se ostvaruje potpisivanjem Ugovora o stipendiranju. 

Članak 5.
U Proračunu Općine za provedbu ovog Socijalnog programa odvojena su slijedeća sredstva 
za:

Naziv mjere Planirana sredstva 
1. Naknada za troškove stanovanja 123.000,00kn
2. Jednokratna pomoć građanima 38.500,00kn
3. Potpora za kupnju prve nekretnine      300.000,00kn
4. Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima -ogrjev 14.700,00kn
5. Crveni križ 20.000,00kn
6. Potpora majkama za nabavu opreme-novorođenčad 85.000,00kn
7. Sufinanciranje troška boravka djece u dječjim vrtićima 202.000,00kn
8. Paketići za djecu za Božić 15.000,00kn
9. Sufinanciranje knjiga za osnovnoškolce 80.000,00kn
10. Sufinanciranje toplog obroka u školi 30.000,00kn
11. Sufinanciranje prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu 25.000,00kn
12. Stipendije za redovne studente 25.500,00kn



Članak 6.
Predmetna sredstva iz točke 5. članka 4. izdvojit će se iz proračuna RH.

Članak 7.
Ove Izmjene i dopune Programa objavit će se u Službenom vjesniku Vukovarsko – 

srijemske županije.

                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                                       Zdravko Ivanković


