
Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, 

br. 18/22 i 46/22) i članka 28. Statuta Općine Seget ("Službeni glasnik Općine Seget" br. 4/09, 5/09, 

4/10, 1/13, 2/13, 1/18, 1/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Seget na 11. sjednici održanoj 16. rujna 

2022. godine, donijelo je  

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

          Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz socijalne 

skrbi koja osigurava Općina Seget (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti ostvarivanja prava iz 

socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 

 

Članak 2. 

          Postupak u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom provodi 

Jedinstveni upravni odjel ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 3. 

          Broj korisnika ili visina novčane pomoći i obuhvat socijalnih usluga utvrđenih ovom 

Odlukom mogu se ograničiti, ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u 

slučajevima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Općina obvezna Zakonom. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 4. 

          Korisnici socijalne skrbi određeni su Zakonom i ovom Odlukom. 

          Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim 

državljanima koji imaju prebivalište na području Općine, te strancima i osobama bez 

državljanstva sa stalnim boravkom u Općini. 

 

III. PRAVA SOCIJALNE SKRBI 

 

 

Članak 5. 

         Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeće pomoći: 

1. Naknada za troškove stanovanja, 

2. Naknada korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu, 

3. Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete, 

4. Jednokratna novčana pomoć, 

5. Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata. 

 

Članak 6. 

          Sredstva za pomoći socijalne skrbi iz članka 5. Ove odluke osiguravaju se u proračunu 

Općine Seget, te će se isplaćivati sukladno godišnjem planu i programu i raspoloživim 

financijskim sredstvima Proračuna Općine. 

 

Članak 7. 



          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, izuzev ako ovom Odlukom nije drukčije određeno. 

 

Članak 8. 

          Pravo na neki od oblika socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom ostvaruje korisnik 

koji ispunjava kriterije utvrđene Zakonom odnosno ovom Odlukom. 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak 9. 

          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. 

          Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne 

naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju 

energetske učinkovitosti zgrade. 

         Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se u visini od najmanje 30% iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 

          Iznos naknade za troškove stanovanja utvrdit će Općinski načelnik posebnom odlukom. 

          Naknada za troškove stanovanja odobrava se u novcu, izravno korisniku. 

 

Članak 10. 

          Postupak za ostvarivanje naknade za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem 

zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu, a Jedinstveni upravni odjel može pokrenuti 

postupak i po službenoj dužnosti. 

          Naknada za troškove stanovanja ostvaruje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od 

dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se tromjesečno. 

           Za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, korisnik je dužan 

Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti presliku rješenja Centra za socijalnu skrb kojim je 

korisniku odobrena zajamčena minimalna naknada, presliku osobne iskaznice i  druge 

potrebne dokumente. 

 

Članak 11. 

          Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu 

koja utječe na ostvarivanje naknade, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka 

promjene. 

          Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, minimalno jedanput godišnje, preispitati 

postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za ostvarivanje prava na naknadu za 

troškove stanovanja. 

          Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje 

prava, pravo prestaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti. 

 

Članak 12. 

          Dio troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na 

drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. 

 

2. Naknada korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu 



 

Članak 13. 

          Naknadu korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu ostvaruju 

korisnici temeljem dostavljenih podataka, od Centra za socijalnu skrb Trogir, Jedinstvenom 

upravnom odjelu.  

          Naknada korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu odobrava se u 

novcu, izravno korisniku. 

          Naknada korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu isplaćuje se u 

iznosu od 200,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 14. 

          Postupak za ostvarivanje naknade korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć 

i njegu pokreće se podnošenjem zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu, a Jedinstveni 

upravni odjel može pokrenuti postupak i po službenoj dužnosti. 

          Naknada korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu ostvaruje se od 

dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a 

isplaćuje se tromjesečno. 

           Za ostvarivanje prava na naknadu korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć 

i njegu, korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti presliku rješenja Centra za 

socijalnu skrb, presliku osobne iskaznice i  druge potrebne dokumente. 

 

Članak 15. 

          Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu 

koja utječe na ostvarivanje naknade, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka 

promjene. 

          Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, minimalno jedanput godišnje, preispitati 

postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za ostvarivanje prava na naknadu 

korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu. 

          Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje 

prava, pravo prestaje s danom nastanka promijenjenih okolnosti. 

 

 

3. Jednokratna novčana pomoć za svako novorođeno dijete 

 

Članak 16. 

          U cilju poticanja povećanja prirodnog prirasta stanovništva Općina Seget će za svako 

novorođeno dijete odobriti jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta. 

           Korisnik, zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno djete, podnosi 

Općini u pisanom obliku, te uz zahtjev prilaže: uvjerenje o prebivalištu za oba 

roditelja/posvojitelja, odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za 

roditelja/posvojitelja stranog državljanina, rodni list za novorođeno dijete, rodni list za stariju 

djecu (ukoliko se zahtjev podnosi za drugo ili slijedeće dijete) i preslika IBAN računa jednog 

od roditelja/posvojitelja. 

 

Članak 17. 

          Visina novčane pomoći za prvo dijete iznosi 1.500,00 kuna, dok se za svako slijedeće 

dijete iznos povećava za dodatnih 1.000,00 kuna.“ 

 

4. Jednokratna novčana pomoć 

 



Članak 18. 

          Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih 

okolnosti (npr. teške 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. 

          Jednokratna novčana pomoć može se samcu ili obitelji odobriti jednom godišnje.  

          Jednokratna novčana pomoć iznosi najviše do 2.500,00 kuna.  

          Korisnik, zahtjev za  jednokratnu novčanu pomoć, podnosi Općini u pisanom obliku 

zajedno sa dokumentacijom koja dokazuje okolnosti zbog kojih se jednokratna novčana 

pomoć traži. 

          Jedinstveni upravni odjel zatražit će podatke od Centra za socijalnu skrb Trogir u svezi 

podnesenog zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć. 

 

5. Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata  

 

Članak 19. 

          Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata odobrava se sukladno Ugovoru sa 

prijevoznikom. 

          Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine za potpisivanje ugovora sa prijevoznikom. 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 

Članak 20. 

   Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće 

se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika 

stranke te po službenoj dužnosti.   

Kada se postupak za priznavanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće na zahtjev 

stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke, za točnost 

podataka navedenih u zahtjevu za priznavanje prava, korisnik prava odgovara materijalno i 

kazneno. 

Prava koja se temeljem ove Odluke priznaju u novčanom iznosu, priznaju se danom 

podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, osim ako 

Zakonom ili Odlukom nije drugačije određeno, a isplaćuju se tromjesečno odnosno 

jednokratno. 

Članak 21. 

   Ostvarivanje prava temeljem ove Odluke, odnosno Zakona započinje teći danom 

podnošenja urednog zahtjeva za ostvarivanje pomoći. 

Podnositelj je dužan, sukladno Zakonu i ovoj Odluci dostaviti, odnosno predočiti, 

Jedinstvenom upravnom odjelu odgovarajuće isprave, odnosno dokaze kojima dokazuje 

ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom. 

  Jedinstveni upravni odjel od podnositelja zahtjeva može po potrebi zahtijevati i 

druge dokaze u svrhu dokazivanja ispunjenja uvjeta propisanih ovom Odlukom.  

Članak 22. 

Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu  činjenica 

koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, najkasnije u roku 8 dana od 

dana nastanka promjene. 

Članak 23. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, 

dužan je Općini  nadoknaditi štetu za ostvareno ne pripadajuće pravo, ako je: 



-  na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili morao 

znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi način neosnovano ostvario pravo iz 

sustava socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, a na koje nije imao pravo ili ga je ostvario 

u većem opsegu nego što mu pripada,  

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 

prestanak ili opseg prava, za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 24. 

          Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi 

(„Službeni glasnik Općine Seget“, br. 6/13, 1/14 i 9/18). 

Članak 25. 

          Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Seget“. 

 

KLASA: 024-01/22-01/7-3 

URBROJ: 2181-46-1-22-1 

Seget Donji, 16. rujna 2022. godine 

PREDSJEDNIK  

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Ivan Strize, v.r. 
 


