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Na temelju članaka 17., 30 st. 1. točke 8. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi 
(Narodne novine broj 18/22), članka 19. stavak 1. podstavak 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 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 29. Statuta Općine 
Tordinci (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 09/21), Općinsko vijeće Općine 
Tordinci na svojoj 12. sjednici održanoj 27. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Tordinci 
(u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, prava iz socijalne skrbi, uvjeti, način i 
postupak za njihovo ostvarivanje. 

Članak 2.

Socijalna skrb je organiziran djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći 
socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim 
okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu 
unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika radi njihovog 
aktivnog uključivanja u život zajednice. 

Članak 3.

Poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja upravni odjel nadležan za poslove 
socijalne skrbi (u daljnje tekstu: Odjel) samostalno ili u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, 
vjerskim zajednicama, udrugama, ustanovama socijalne skrbi i drugim domaćim i stranim 
fizičkim i pravnim osobama. 



Članak 4.
Sredstva za ostvarivanje naknada propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem 

tekstu: Zakon) osiguravaju se u proračunu Općine, a sredstva za druge naknade utvrđene 
ovom Odlukom iznad standarda propisane Zakonom osiguravaju se u Proračunu Općine 
sukladno Socijalnom programu Općine i proračunskim mogućnostima Općine za tekuću 
godinu.

 Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava 
za isplatu socijalnih prava utvrđenih ovom Odlukom općinski načelnik će privremeno 
obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku 
ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložiti će 
Općinskom vijeću izmjenu ove Odluke. 

Prava propisana ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine, ako je zakonom 
ili drugim propisom donesenim na temelju zakona određeno da se ta prava ostvaruju na teret 
Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 5.
Svaki građanin dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba 

osoba koje je po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 
Svaki građanin je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi 

sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne 
ugroženosti članova svoje obitelji, prije svega djece, ali i drugih članova obitelji koji se ne 
mogu brinuti o sebi.

 Korisnik koji ostvaruje prava iz ove Odluke ne može njihovim korištenjem postići 
bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava 
koja proizlaze iz rada. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret 
Općine, ukoliko je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) ili drugim 
propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te 
drugih pravnih i/ili fizičkih osoba. 

Članak 6.
Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 
1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, 

socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisan ovom Odlukom i Zakonom o socijalnoj skrbi 
(u daljnjem tekstu: Zakon) 

2. samac je osoba koja živi sama 
3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života 
4. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga 

uzdržava 
5. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete odnosno djeca i jedan roditelj 
6. dijete je osoba do navršenih 18 godina života 
7. mlađa punoljetna osoba je odrasla osoba koja nije navršila 21 godinu života, a 

ostvaruje naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi s obzirom na dob 
8. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 godina, a nije navršila 65 godina života 
9. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života 10. dijete s teškoćama 

u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govornojezičnih ili 



intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za razvoj i učenje kako bi ostvarilo najbolji 
mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost 

11. osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, 
intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu 
sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s 
drugima 

12. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće 
uključiti u radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja 

13. djelomično radno sposobna osoba je osoba kod koje je utvrđen djelomičan gubitak 
radne sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja 

14. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla 
podmiriti troškove stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranog stanovanja u 
prihvatilištu ili prenoćištu ili boravi na javnim ili drugim mjestima koja nisu namijenjena za 
stanovanje 

15. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne 
potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz 
njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s 
teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje 
proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno invaliditeta 

16. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od 
imovine ili na neki 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 

17. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u 
domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim 
knjižicama, darovi, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno 
osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i inozemstvu 

18. socijalna isključenost je nemogućnost pojedinca da sudjeluje u uobičajenim 
aktivnostima društva kojemu pripada, zbog čimbenika koji su izvan njegove kontrole 

19. javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom razdoblju te nudi 
sufinanciranje i financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina, čiji se 
program temelji na društveno korisnom radu koji inicira lokalna zajednica ili organizacije 
civilnog društva 

20. dugotrajna skrb su naknade i usluge propisane Zakonom koje se pružaju korisniku 
s oštećenjem zdravlja i oštećenjem funkcionalnih sposobnosti duže od godinu dana. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na 
muški i ženski rod. 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 7.
Korisnici socijalne skrbi u smislu ove Odluke su: 
1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih 

potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom, od obveznika 
uzdržavanja ili na drugi način, 

2. druga osoba koja ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom.



Članak 8.
Osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za podmirenje osnovnih životnih 

potreba može ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja ne služi njoj niti članovima 
njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba, te od obveznika uzdržavanja ili na 
drugi način. 

Članak 9.
Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom ima: hrvatski 

državljanin koji ima prebivalište na području općine Tordinci, stranac ili osoba bez 
državljanstva sa stalnim boravkom na području općine Tordinci osoba bez državljanstva s 
privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području općine Tordinci. 

U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog 
statusa, svi članovi obitelji moraju imati prebivalište na području Općine. 

III. NAKNADE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 

Članak 10.
Socijalna skrb organizirana je djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći 

socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim 
okolnostima, a obuhvaća prevenciju, pomoć i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u 
svrhu unaprjeđenja kvalitete života, te poticanje promjena i osnaživanje korisnika, radi 
njihova aktivnog uključivanja u život zajednice. 

Članak 11.
Temeljem Zakona, ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi: 
1. naknada za troškove stanovanja 

Temeljem Proračuna i Socijalnog programa Općine za tekuću godinu, odnosno
sukladno proračunskim mogućnostima Općine, mogu se utvrditi i ostala prava, kako slijedi: 

1. financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti 
2. jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama 
3. potpora majkama za nabavu opreme za novorođenčad
4. sufinanciranje vrtića i predškole
5. sufinanciranje prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu 
6. jednokratne novčane pomoći studentima
7. financiranje nabave radnih bilježnica, vježbenica i dodatnog materijala za sve 

učenike osnovnih škola s područja Općine Tordinci 
8. Sufinanciranje Gradskog društva Crvenog Križa Vinkovci sukladno Zakonu

Članak 12.
Naknada za troškove stanovanja 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 
naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga 



smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je 
priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. Pravo ostvaruju korisnici zajamčene 
minimalne naknade sa prebivalištem na području Općine Tordinci. 

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, 
vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti 
zgrade. 

Prema članku 42. st. 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi pravo na naknadu za troškove 
stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade 
priznate samcu, odnosno kućanstvu. 

Iznos naknade za troškove stanovanja utvrditi će Općinski načelnik posebnom 
odlukom. 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 nadležnom upravnom odjelu, 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. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja prestaje zadnjim danom u mjesecu u kojem 
je nastala promjena okolnosti zbog kojeg je korisnik ostvario pravo na naknadu za troškove 
stanovanja. 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti sljedeće dokaze za ostvarivanje 
prava na troškove stanovanja:

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

dokumentacijom korisnici mogu dostaviti nadležnom upravnom odjelu poštom ili donijeti 
osobno. 

Ukoliko je korisnik obveznik plaćanja najamnine u proračun Općine (zaštićene, 
slobodno ugovorene najamnine ili najamnine za korištenje nužnog smještaja u socijalnom 
stanu) i komunalne naknade, sredstva će se direktno uplaćivati u Proračun Općine. 

Nakon što korisnik ostvari pravo na naknadu za troškove stanovanja, dužan je 
nadležnom upravnom odjelu dostavljati presliku računa/uplatnica o podmirenim troškovima 
stanovanja u suprotnom će se podmiriti troškovi direktno iz proračuna Općine bez isplate 
pomoći korisniku. 

Članak 13.
Iznimno dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se 

griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. 

Članak 14.
Financiranje pogrebnih troškova osobama koje nema tko sahraniti 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe koja je 
imala prebivalište na području Općine, a koju nema tko sahraniti ili je osoba nepoznata. 



Pomoć iz stavka 1. ovog članka podmiruje se u visini osnovne pogrebne opreme i 
troškova ukopa temeljem ispostavljenog računa pogrebnog poduzeća. 

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se izuzetno odobriti i za podmirenje 
troškova pogreba osobe čiji su članovi obitelji ili obveznici uzdržavanja ispunili uvjete za 
ostvarivanje prava na ovu vrst pomoći odnosno koji nisu u mogućnosti osobnim radom 
osigurati sredstva za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. 

Općinski načelnik odlučuje o pravu na ovakav oblik pomoći. 

Članak 15.
Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama 

Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama temeljem odluke Općinskog 
načelnika, a u okviru sredstava osiguranim u proračunu Općine Tordinci za tekuću godinu i 
Socijalnim programom, može se odobriti u izvanrednim i hitnim slučajevima, za iznenadne i 
posebno teške prilike (pomoć u troškovima liječenja teških bolesti, smrt člana obitelji, 
elementarne nepogode, gubitka posla i dr.) kada samac ili obitelj nema mogućnosti 
djelomično ili u cijelosti zadovoljiti životne potrebe. 

Iznos jednokratne naknade kao i uvjet prihoda utvrđuje se Socijalnim programom za 
tekuću godinu. Nadležni Upravni odjel razmatra i utvrđuje osnovanost zahtjeva za 
jednokratnu novčanu naknadu, a odluku donosi Općinski načelnik. 

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 kuna, osim u izuzetno 
izvanrednim okolnostima kada iznos može biti i veći od 1.500,00 kuna. 

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

Članak 16.
Potpora majkama za nabavu opreme za novorođenčad

Ova potpora može se odobriti roditeljima po njihovom zahtjevu u iznosu određenom u 
Socijalnom programu Općine Tordinci za svako novorođeno dijete uz uvjet da imaju 
prebivalište na području Općine i da je zahtjev podnesen do jedne godine starosti djeteta. 
Općinski načelnik odlučuje o pravu na ovakav oblik pomoći.

Članak 17.
Sufinanciranje vrtića i predškole

Sufinanciranje vrtića i predškole za djecu na području Općine Tordinci ostvaruje se na 
temelju predanog Zahtjeva u iznosu sukladno Ugovoru Općine sa vrtićem kojeg će dijete 
pohađati. Općinski načelnik odlučuje o pravu na ovakav oblik pomoći.

Članak 18.
Sufinanciranje prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu 



Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola ostvaruje se sukladno uvjetima 
definiranim ugovorom između Općine Tordinci, Vukovarsko-srijemske županije i poduzeća 
registriranih za cestovni prijevoz putnika. 

Članak 19.
Jednokratna novčana pomoć studentima

Pravo na jednokratna novčana pomoć imaju redovni studenti s prebivalištem na 
području Općine Tordinci. Iznos jednokratne novčane pomoći i uvjete koje studenti moraju 
zadovoljiti kako bi ostvarili navedeno pravo utvrđuje Općinski načelnik Odlukom. 

Jednokratna novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se na IBAN račun 
studenta.

Članak 20.
Financiranje nabave radnih bilježnica, vježbenica i dodatnog materijala za sve učenike 

osnovnih škola s područja Općine Tordinci

Pravo na financiranje nabave radnih bilježnica, vježbenica i dodatnog materijala imaju 
svi učenici Osnovnih škola s područja Općine Tordinci. 

Postupak nabave radnih bilježnica, vježbenica i dodatnog materijala (komplet za 
tehnički, atlas i sl.) od nakladnika propisat će Odlukom Načelnik. 

Članak 21.

Sufinanciranje Gradskog društva Crvenog Križa 

Sufinanciranje Gradskog društva Crvenog Križa Vinkovci utvrđeno je sukladno 
Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 22.
U postupku rješavanja o naknadama utvrđenim ovom Odlukom nadležan je Upravni 

odjel. 

Članak 23.
Postupak za priznavanje prava propisanih Zakonom pokreće se na zahtjev stranke ili 

po službenoj dužnosti. 
Postupak iz stavka 1. ovog članka po službenoj dužnosti pokreće se na temelju 

obavijesti članova obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava 
i drugih pravnih osoba te državnih i drugih tijela, kao i na temelju činjenica koje su u drugim 
postupcima utvrdili stručni radnici Zavoda. 

Postupak za priznavanje prava propisanih Zakonom je žuran. Ako nije potrebno 
provoditi ispitni postupak, Jedinstveni upravni odjel dužan je donijeti rješenje i dostaviti ga 
stranki u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po 
službenoj dužnosti, ako Zakonom nije drukčije propisano. 



Ako je potrebno provoditi ispitni postupak, Jedinstveni upravni odjel dužan je donijeti 
rješenje i dostaviti ga stranki u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili 
pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako Zakonom nije drukčije propisano.

 Postupak za priznavanje ostalih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, 
ako nije propisano da se pokreće po službenoj dužnosti, pokreće se na zahtjev stranke, 
njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, 
roditelja, skrbnika ili udomitelja, na prijedlog Zavoda, temeljem saznanja i činjenica koje 
nadležni Upravni odjel prikupi obavljajući poslove iz svog djelokruga. 

Zahtjev se podnosi nadležnom Upravnom odjelu na propisanim obrascima. 
Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva predaje i vlastoručno potpisanu izjavu 

da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje privolu 
službenoj osobi da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa 
Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu obrade i 
odlučivanju po zahtjevu. Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje naknade 
podnositelj odgovara materijalno i kazneno. 

Članak 24.
O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke u prvom stupnju rješava nadležni 

Upravni odjel u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. O žalbi protiv 
rješenja nadležnog Upravnog odjela odlučuje nadležni Upravni odjel Vukovarsko-srijemske 
županije.

Članak 25.
Nadležni Upravni odjel donijet će na osnovi prijave korisnika naknade za troškove 

stanovanja ili na osnovi podataka prikupljenih po službenoj dužnosti novo rješenje, ako to 
zahtijevaju promijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje i visina naknade za troškove 
stanovanja. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe 

Zakona. 

Članak 27.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravima iz socijalne 

skrbi Općine Tordinci, KLASA: 022-05/14-01/207; URBROJ: 2188/13-14-01 od 22. 
prosinca 2014. godine 

Članak 28.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku 

Vukovarsko-srijemske županije. 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA



                                                                               Zdravko Ivanković


