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- Prijedlog –  
 

 
Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 18/22) te 
članka 41. Statuta Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj” br. 5/18, 1/20, 
1/21) Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj dana ____ 2022. godine 
donijelo je 
 

    

              ODLUKU  
              o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj 
 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

         Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koje osigurava 
Općina Žminj, korisnici te uvjeti, način i postupak njihovog ostvarivanja. 

 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose 
se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  

 
         Članak 2. 
Izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i izrazi upotrijebljeni u 
Zakonu o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim propisima osim kad 
je ovom Odlukom drukčije određeno. 
 
         Članak 3. 
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret 
Općine Žminj ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju 
prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.  
 
         Članak 4. 
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom 
Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj. 

 
Poslove ili dio poslova u svezi s ostvarivanjem prava utvrđeih ovom Odlukom 
Općina Žminj može povjeriti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju prethodno 
sklopljenog ugovora. 
 

        Članak 5. 
Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine 
Žminj. 

 
Krug korisnika te opseg i visina prava osiguranih ovom Odlukom može se 
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povećati ili smanjiti u skladu sa programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na 
području Općine Žminj koji se donosi uz proračun za svaku godinu. 

 
 
 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 
 

Članak 6. 
Pojam i krug korisnika određen je Zakonom i ovom Odlukom. 
 
Prava po ovoj Odluci osiguravaju se korisnicima s prebivalištem na području 
Općine Žminj, strancima sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem i osobama 
bez državljanstva sa stalnim boravkom te strancima pod supsidijarnom zaštitom i 
azilantima koji zakonito borave na području Općine Žminj. 
 
Prava utvrđena ovom Odlukom su neprenosiva i nenasljediva. 
 
          Članak 7. 
Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom može biti samac i kućanstvo koja nema 
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 
mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, imovinom od obveznika 
uzdržavanja ili na drugi način. 
 
         Članak 8. 
Korisnik prava utvrđenih ovom Odlukom ne može biti osoba: 
 

- koja prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanje u najam ili zakup 
imovine koja ne služi njoj ni članovima njene obitelji za podmirenje 
osnovnih životnih potreba  

- ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ju je dužna uzdržavati na temelju 
propisa o obiteljskim odnosima, 

- ne želi tražiti uzdržavanje po osnovi sklopljenog ugovora o doživotnom ili 
dosmrtnom uzdržavanju a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora, 

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi 
njemu ni članovima obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba,  

- nezaposlena osoba koja nije prijavljena kod nadležne službe kao 
nezaposlena osoba u skladu s propisima o tržištu rada. 

 
Odredbe stavka 1., točke 5. ovog članka ne odnose se na: 

1. osobu kojoj nedostaje najviše 5 godina do stjecanja prava na starosnu 
mirovinu prema propisima koja se uređuje mirovinsko osiguranje, 

2. dijete nakon 15. godine koje se redovno školuje a najduže do 26. godine 
života, 

3. trudnicu i rodilju do godine dana života djeteta odnosno za blizance, troje i 
više djece do tri godine života te roditelja koji koristi posvojiteljski dopust, 
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4. nezaposlenog člana kućanstva koji skrbi za dijete ili odraslog člana koji nije 
sposoban skrbiti o sebi, ako takav način nadomješta institucionalnu skrb 
prema Zakonu. 

 
 
 

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 
 

Članak 9. 
 

1. Socijalni uvjet 
 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako mu je na temelju rješenja nadležnog tijela 
priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu. 
 

 
2. Uvjet prihoda 

 
         Članak 10. 

Korisnik ispunjava uvjet prihoda ako ostvaruje prihod: 
 
- samac - do 1.000,00 kuna  
- dvočlana obitelj - do 2.000,00 kuna  
- tročlana obitelj - do 2.500,00 kuna  
- četveročlana obitelj – do 3.000,00 kuna  
- za obitelj s više od 4 člana za svakog daljnjeg člana iznos se povećava za 

400,00 kuna  
 

Prihod iz stavka 1. ovog članka povećava se za djecu samohranih roditelja do 15 
godina, odnosno do završetka redovnog školovanja, a nadalje do 26-te godine 
života, te za potpuno nesposobne odrasle osobe, čija je nesposobnost za rad 
utvrđena općim propisima povećava se za 300,00 kuna za svakog takvog člana. 
 
Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog 
prihoda korisnika ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja 
korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi 
način. 
 
Za osobe čiji se prihod ne može utvrditi prema stavku 2. prihod se utvrđuje za 
razdoblje godine koja prethodi godini podnošenja zahtjeva. 
 
U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova pomoći iz 
socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni 
Zakonom.   
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Iznos prihoda kućanstva iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na 
temelju propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje 
osobe koja nije član toga kućanstva. 

 
 

3. Zdravstveni uvjet 
 

Članak 11. 
Zdravstveni uvjet ispunjava korisnik: 

- dijete rane i predškolske dobi s razvojnim odstupanjem ili razvojnim rizikom, 
dijete s teškoćama u razvoju, dijete s problemima u ponašanju,  

- odrasla osoba invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim 
životnim potrebama. 

 
4. Uvjet jednoroditeljstva 

 
Članak 12. 

Uvjet jednoroditeljstva ispunjava korisnik: 
-  samohrani roditelj. 

 
Samohranim roditeljem u smislu ove Odluke smatra se roditelj koji nije u braku i ne 
živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. Status 
samohranog roditelja dokazuje se smrtnim listom odnosno izvatkom iz matice 
umrlih za drugog roditelja, izvatkom iz matice rođenih za dijete iz kojeg je vidljivo 
da dijete nema jednog roditelja ili potvrdom o nestanku drugog roditelja. Razvedeni 
roditelj nije samohrani roditelj. 
 

 
5. Uvjet udomiteljstva 

Članak 13. 
Poseban uvjet ispunjava korisnik: 

- udomitelj djeteta temeljem rješenja nadležnog tijela. 
 

 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 
 
        Članak 14. 
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi: 
 

1. Pomoć za troškove stanovanja 
2. Jednokratna pomoć 
3. Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja djece 
4. Pomoć za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s 

invaliditetom 
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5. Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 
6. Pomoć u kući 
7. Drugi oblici pomoći 
8. Sufinaciranje udruga, društava, ustanova i institucija koje imaju socijalni 

karakter 
 
 

1. Pomoć za troškove stanovanja 
 

 
Članak15. 

Pravo na pomoć za troškove stanovanja imaju korisnici zajamčene minimalne 
naknade te korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 10. ove Odluke. 
 
Troškovi stanovanja iz stavka 1. odnose se na najamninu, pričuvu, komunalne 
naknade, troškove potrošnje električne energije, troškove grijanja, vodne usluge, 
odvoz otpada te druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. 
 
         Članak 16. 
Visina pomoći za troškove stanovanja iznosi 40% iznosa zajamčene minimalne 
naknade utvrđene Zakonom. 
 
Visina pomoći za korisnike koji su radno sposobni ne može iznositi više od 30 % 
od iznosa zajamčene minimalne naknade utvrđene Zakonom. 
 
Odredbe stavka 2. ovog članka ne odnose se na osobe iz članka 8. stavka 2. ove 
Odluke. 
 
         Članak 17. 
Pravo na pomoć za troškove stanovanja miruje za vrijeme dok se samac ili član 
obitelji nalazi na  bolničkom liječenju, u pritvoru, na izdržavanju kazne zatvora, 
privremenom smještaju u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji, te boravku u 
inozemstvu, u neprekidnom trajanju do 2 mjeseca. 
 
Pravo na pomoć za troškove stanovanja prestaje samcu ili članu obitelji ako je na 
bolničkom liječenju, izdržavanju kazne zatvora, u inozemstvu, dulje od roka 
utvrđenog u stavku 1. ovoga članka, ako svakog mjeseca više od 15 dana boravi u 
inozemstvu, kao i korisniku koji je na stalnom ili tjednom smještaju u udomiteljskoj 
obitelji ili u domu socijalne skrbi, ili mu je u svezi sa školovanjem u cijelosti 
osigurano besplatno stanovanje i prehrana.  

 

 
2. Jednokratna pomoć 

 
Članak 18. 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu ili u naravi. 
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Jednokratna pomoć može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu.  
 
Prilikom odlučivanja o odobravanju jednokratne pomoći prethodno se utvrđuje da li 
je zbog istih okolnosti i u kojoj visini odobrena jednokratna pomoć od strane tijela 
nadležnog za socijalnu skrb, je li podnositelj zahtjeva zaposlen, odnosno prijavljen 
kod nadležne službe za zapošljavanje, ima li u vlasništvu nekretnine, članove 
obitelji koji su ga dužni uzdržavati i druge okolnosti od važnosti za ostvarivanje 
prava. 
 
Jednokratna pomoć odobrava se na temelju odluke Općinskog načelnika. 
 
 

3. Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja djece  
  

 
Članak 19. 

Pomoć za podmirenje troškova prehrane, odgoja i obrazovanja uključuje 
podmirivanje slijedećih troškova: 
 3.1. Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću, 
 3.2. Podmirenje troškova obroka djece u osnovnoj školi, 
 3.3. Podmirenje troškova obveznih školskih udžbenika, 
 3.4. Podmirenje dijela troškova prijevoza srednjoškolaca, 
 3.5. Studentske stipendije. 
 
 

3.1. Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću 
 
         Članak 20. 
Pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću kojeg 
je osnivač Općina Žminj ima korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz članka 9., 
10. i 12. ove Odluke.  
 
Pravo na podmirivanje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću ima 
korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz članka 11. u slučaju da su prosječna 
primanja obitelji korisnika niža od primanja utvrđenih u članku 10. stavku 1. 
uvećanih za 50%. 
 
Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću kojeg nije 
osnivač Općina Žminj reguliraju se posebnom odlukom. 
 
         Članak 21. 
Pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću nema 
korisnik od kojih barem jedan od roditelja nije u radnom odnosu.  
 
Odredba stavka 1. ne odnosi se na samohranog roditelja. 
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         Članak 22. 
Troškovi boravka djeteta u ustanovi za predškolski odgoj neposredno se 
podmiruju ustanovi predškolskog odgoja koja oganizira i provodi program 
predškolskog odgoja za dijete korisnika koji ostvaruje pravo iz tog članka. 
 
 

3.2. Podmirenje troškova obroka djece u osnovnoj školi 
 

Članak 23.  
 
Pravo na podmirenje troškova toplog obroka djece u osnovnim školama ostvaruju 
sva djeca koja imaju prebivalište na području Općine Žminj, a čija obitelj ispunjava 
uvjete iz članka 9., 10. 12. ili 13. ove Odluke.  
 
Pravo na podmirivanje troškova toplog obroka djece u osnovnoj školi ima i 
korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta iz članka 11. u slučaju da su prosječna 
primanja obitelji korisnika niža od primanja utvrđenih u članku 10. stavku 1. 
uvećanih za 50%. 
 
         Članak 24. 
Troškovi obroka učenika osnovnih škola podmiruju se neposredno osnovnoj školi 
koja organizira pripremu obroka za učenike. 
 
 

3.3. Podmirenje troškova obveznih školskih udžbenika 
 

Članak 25. 
Pravo na podmirenje troškova obveznih školskih udžbenika mogu ostvariti 
korisnici koji ispunjavaju uvjete iz članka 9., 10. 12. ili 13. ove Odluke.  
 
         Članak 26. 
Nakon završetka školske godine korisnici su dužni vratiti udžbenike školi u stanju 
koje omogućava daljnje korištenje istih. 
 
Korisnici koji ne ispune dužnost iz stavka 1. ovog članka gube pravo na 
ostvarivanje prava iz članka 25. ove Odluke. 
 
 

3.4. Podmirenje dijela troškova prijevoza srednjoškolaca 
 

Članak 27. 
Pravo na podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako 
ispunjava jedan od uvjeta iz članka 9., 10. i 12. ove Odluke.  
  
Pravo na podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca ima korisnik ako 
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ispunjava jedan od uvjeta iz članka 11. u slučaju da su prosječna primanja obitelji 
korisnika niža od primanja utvrđenih u članku 10. stavku 1. uvećanih za 50%. 
 
Za prvo dijete iz obitelji istoga korisnika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka korisnik ima 
pravo na naknadu troškova mjesečne putne karte u visini od 30% utvrđene cijene 
mjesečne putne karte, a za svako iduće u visini od 50 % cijene mjesečne putne 
karte. 
 
Ako više prijevoznika prevozi na području od mjesta prebivališta do mjesta sjedišta 
srednje škole korisnik ima pravo na podmirenje troškova najpovoljnijeg 
prijevoznika koji redovno prometuje na toj liniji. 
 
Pravo na podmirenje troškova prijevoza srednjoškolaca nema korisnik koji boravi u 
učeničkom domu ili u drugom obliku smještaja. 
 
 

3.5. Studentske stipendije 
 

Članak 28. 
Stipendiranje studenata s područja Općine Žminj vrši se sukladno posebnoj Odluci 
Općinskog vijeća Općine Žminj. 
 
 
 

4. Pomoć za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s 
invaliditetom 

 
Članak 29. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s 
invaliditetom na tretman u ustanove kategorizirane za njegove potrebe, ima 
korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. Odluke o socijalnoj skrbi na 
području općine Žminj kad način podmirivanja takvih troškova nije uređen drugim 
propisima i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena rješenjem tijela 
nadležnog za socijalnu skrb, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela o 
utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije. 
 
Visina prava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na temelju potvrde o provođenju 
rehabilitacije u kategoriziranoj ustanovi i izdataka prema cijeni pojedinačne 
autobusne karte od mjesta prebivališta korisnika do mjesta gdje se ustanova 
teritorijalno nalazi, sve dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi. 
 
Ako korisnik odnosno pratitelj korisnika koji nije samostalan koristi osobno vozilo, 
naknada prijevoza u odlasku i povratku priznaje se u visini cijene pojedinačne 
vozne karte javnog prijevoza.  
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Ako na području mjesta prebivališta do mjesta gdje se ustanova za rehabilitaciju 
nalazi prometuje više prijevoznika, korisnik ima pravo na podmirenje troškova 
najpovoljnijeg prijevoznika. 
 
 

5. Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete 
 

Članak 30. 
Općina Žminj će izdvojiti jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete 
s prebivalištem na području Općine Žminj. 
 
Visina jednokratne novčane pomoći utvrđuje se posebnom odlukom općinskog 
načelnika svake godine u skladu s sredstvima planiranim proračunom i 
programom javnih potreba u socijalnoj skrbi. 
 
Za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka barem jedan od roditelja mora imati 
prebivalište od najmanje godinu dana na području Općine Žminj. 
 
 

6. Pomoć u kući 
 

Članak 31. 
Pravo na uslugu pomoć u kući odobrava se starijoj i nemoćnoj odrasloj osobi te  
osobi koja zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili 
osjetilnog oštećenja prijeko potrebna pomoć druge osobe te ako ispunjava 
slijedeće uvjete: 
 

- ako su prosječna primanja kućanstva korisnika manja od osnovice 
utvrđene člankom 10. stavkom 1. uvećanih za 50%,  

- ako pravo ne može ostvariti temeljem rješenja nadležnog tijela, 
- ako nema mogućnost pravo ostvariti temeljem rješenja o doživotnom ili 

dosmrtnom uzdržavanju, 
- ako nema mogućnost da joj pomoć osiguraju djeca, supružnik ili roditelj. 

  
Sadržaj usluge pomoć u kući utvrđen je Zakonom. 
 
Pravo na pomoć u kući odobrava se na temelju odluke Općinskog načelnika.  
 
Pružanje usluge pomoć u kući Općina Žminj ugovara s ovlaštenom fizičkom ili 
pravnom osobom pružateljem usluge. 
 
 

7. Drugi oblici pomoći 
 

Članak 32. 
Općinski načelnik može odobriti i ostale oblike pomoći kao što su: podjela 
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prigodnih paketa umirovljenicima i socijalno ugroženom stanovništvu sukladno 
podacima iz službenih evidencija, osiguravanje radnih bilježnica i pribora za djecu 
u školi, financiranje troškova prijevoza srednjoškolaca i druge oblike pomoći. 
 
Uvjete, visinu i način ostvarivanja pomoći iz stavka 1. uređuje se posebnim aktom 
Općinskog načelnika ovisno o planiranim proračunskim sredstvima. 
 
 

8. Sufinaciranje udruga, društava, ustanova i institucija koje imaju 
socijalni karakter 

 
 

Članak 33. 
Općina Žminj može sufinancirati rad i ostvarivanje programa udruga i ustanova 
koje imaju socijalni karakter ako su programi i djelatnost tih udruga od interesa za 
Općinu Žminj. 
 
Visina potpora iz prethodnog stavka ovisi o mogućnostima proračuna, programu i 
rezultatima rada, broju članova, te o mjeri u kojoj se pojedini program sufinancira iz 
drugih izvora. 
 
Uz zahtjev za dodjelu financijske potpore udruge i ustanove obvezne su dostaviti 
izvještaj o radu za prethodnu godinu s prikazom svih izvora prihoda i izdataka, te 
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 stavka 1. i 3. ovoga članka, neće se odobriti potpora iz 
Proračuna.   
 
Potpore se mogu, pod uvjetima propisanim ovim člankom, dati i udrugama 
odnosno ustanovama koje svoje programe i djelatnosti obavljaju za područje 
Istarske županije i to ovisno o broju njihovih štićenika s područja Općine Žminj, i 
ovisno o mogućnosti Proračuna Općine Žminj. 
 
 
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

 
Članak 34. 

U rješavanju o pravima utvrđenim ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona 
o općem upravnom postupku. 
 
         Članak 35. 
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev stranke, 
njezinog bračnog druga, roditelja, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žminj. 
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Iznimno, postupak iz stavka 1. ovog članka može pokrenuti Jedinstveni upravni 
odjel po službenoj dužnosti. 
 

         Članak 36.  
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je 
Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti odgovarajuće isprave kao dokaze 
opravdanosti i osnovanosti zahtjeva. 
 
Jedinstveni upravni odjel će osigurati popis isprava koje korisnik za ostvarivanje 
pojedinog prava mora priložiti zahtjevu. 
 
Ako je to potrebno Jedinstveni upravni odjel može od stranke odnosno od 
korisnika prava zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za daljnje 
ostvarivanje prava dostavi i tijekom korištenja prava. 
 
U rješavanju zahtjeva iz članka 35. ove Odluke i tijekom korištenja prava 
Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posjetom obitelji korisnika odnosno 
podnositelja zahtjeva ili na drugi pogodan način, posebno ispitaju činjenice, 
okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.   
        
         Članak 37. 
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Jedinstveni upravni 
odjel surađuje s državnim tijelom nadležnim za socijalnu skrb, Crvenim križem, 
Istarskom županijom, drugim državnim službama i pravnim osobama. 
 
Pojedina prava iz ove Odluke u pravilu se ostvaruju isplatama dječjem vrtiću, 
osnovnoj školi, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama u 
ime i za račun korisnika prava. Takve se isplate uređuju posebnim aktima između 
Općine Žminj i davatelja usluga. 

 

Članak 38. 
Ako ovom Odlukom nije propisano drukčije, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove 
Odluke odlučuje Jedinstveni upravni odjel svojim rješenjem. 
 
Ostvarivanje prava utvrđenih rješenjem počinje od prvog dana u mjesecu u kojem 
se donosi rješenje. 
 
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka odlučuje nadležno upravno tijelo 
Istarske županije. 
 

Članak 39. 
Tijekom ostvarivanja prava korisnik je dužan, u pravilu svakih (6) šest mjeseci, a 
najmanje jednom godišnje Jedinstvenom upravnom odjelu predočiti odgovarajuće 
dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava. 
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Rješenjem iz članka 38. ove odluke Jedinstveni upravni odjel može utvrditi i kraće 
rokove od onih koji su određeni stavkom 1. ovog članka. 
 

Članak 40. 
Prava utvrđena pojedinačnim aktom na temelju ove Odluke nisu trajna, te mogu 
prestati ili se umanjiti po stupanju na snagu izmjena odnosno dopuna ove Odluke. 
 
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti 
svaku promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na gubitak ili opseg 
prava kojeg ostvaruje u roku od osam (8) dana od nastanka te promjene, odnosno 
od dana kada je saznao ili morao znati za tu promjenu.  
                   

Članak 41. 
Korisnik koji je na temelju rješenja tijela Općine Žminj ostvario primanje sukladno 
ovoj Odluci, dužan je nadoknaditi štetu ako je: 

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da 
su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario 
primanje na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što 
mu pripada, 

- primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak 
ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu. 

 

Članak 42. 
U okviru svoga djelokruga Jedinstveni upravni odjel stalno prati izvršenje rješenja 
iz članka 38. ove Odluke i odluka Općinskog vijeća u vezi ostvarivanja prava iz ove 
Odluke, te postojanja uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje. 
 
Ako se promijene okolnosti i uvjeti o kojima prema ovoj Odluci ovisi daljnje 
ostvarivanje pojedinog prava, Jedinstveni upravni odjel će novim rješenjem ukinuti 
ranije doneseno rješenje ili donijeti novo. 
 

Članak 43. 
Jedinstveni upravni odjel ili od njega ovlaštene osobe imaju pravo nadzirati da li se 
sredstva odobrena korisniku prava sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su 
namijenjena. 
 
Na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela ili od njega ovlaštene osobe korisnik 
prava dužan je Jedinstveni upravni odjel pismeno izvijestiti o korištenju odobrenih 
sredstava. 
 

Članak 44. 
Općina Žminj će za radno sposobnog korisnika pomoći iz Odluke i nezaposlenog 
radno sposobnog člana njegovog kućanstva organizirati sukladno Zakonu rad za 
opće dobro bez naknade.  
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Uvjete i način ostvarivanja rada za opće dobro bez naknade urediti će se 
posebnom odlukom Općinskog načelnika. 
 
Ako se korisnik prava iz stavka 1. ovog članka iz neopravdanih razloga ne odazove 
pozivu Općine Žminj na obavljanje rada za opće dobro bez naknade izgubit će 
utvrđena prava od prvog dana u mjesecu nakon isteka mjeseca u kojem se nije 
odazvao pozivu. 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
 

Članak 45. 
Postupci ostvarivanja prava započeti prije stupanja na snagu ove Odluke, dovršit 
će se prema odredbama ove Odluke. 
 
Za korisnike prava na stalnu pomoć prema Odluci o socijalnoj skrbi na području 
Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 5/10, 1/11, 3/12, 1/16, 4/16, 
4/17, 5/17), Jedinstveni upravni odjel će u roku 3 mjeseca od dana donošenja ove 
Odluke provesti postupak utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava prema ovoj 
Odluci. 
          
         Članak 46. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na 
području Općine Žminj (“Službeni glasnik” Općine Žminj br. 5/10, 1/11, 3/12, 1/16, 
4/16, 4/17, 5/17). 
 
         Članak 47. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku 
Općine Žminj" 
 
 

KLASA: 550-02/22-01/05 
URBROJ: 2163-41-01-22-2 
Žminj, __ svibnja 2022. 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 

Predsjednica Općinskog vijeća 
 

Sara Mužina 
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      Obrazloženje prijedloga Odluke  
 

Pravna osnova za donošenja Odluke je novi Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne 
novine” br. 18/22)  
 
Pitanja koja su drukčije riješena prijedlogom nove Odluke u odnosu na važeću 
Odluku o socijalnoj skrbi na području Općine Žminj: 
 
- Članak 10.- cenzusi prihoda za ostvarivanje prava – ostaju isti 
 
- Članak 15.- pomoć za troškove stanovanja umjesto stalne pomoći Općina Žminj 
je po Zakonu o socijalnoj skrbi dužna korisnicima zajamčene minimalne priznati 
pravo na naknadu za troškove stanovanja te o istome voditi evidenciju (za 
neizvšavanje predviđene i kaznene odredbe) 
S obzirom da je do sada korisnicima zajamčene minimalne naknade priznavana 
stalna pomoć (a ne pomoć za troškove stanovanja) proizlazilo je da Općina ne 
isplaćuje nikome naknadu/pomoć za troškove stanovanja a sadržaj prava je vrlo 
sličan te se na ovaj način može udovoljiti zakonskim propisima a da sadržaj, krug 
korisnika se bitno ne mijenja.  
 
Članak 16.- promijenjen je način izračuna s prijašnjih 50% iznosa osnovice na 
40% što će u konačnici rezultirati blagim povećanjem izdataka. Osnovica za 
izračun zajamčene minimalne naknade prema kojoj se izračunava visina pomoći 
za stanovanje je podignuta Odlukom Vlade s prijašnjih 800,00 na 1.000,00 kuna. 
 
Usporedba trenutnih i budućih izdataka: 

Broj 
članova 
kućanstva 

Sadašnje stanje 50% 
iznosa ZMN (prema 
prijašnjem Zakonu) 

50% iznosa ZMN (prema Novom 
zakonu o soc.skrb)i 

40% iznosa 
ZMN 
(prijedlog 
Odluke) 

7 1.360,00 2.450,00 1.960,00 

3 720 1.050,00 840 

1 460 650 520 

3 720 1.050,00 840 

1 460 650 520 

  3.720,00 5.850,00 4.680,00 

 
 
 
Članak 17. st.2.- za korisnike zajamčene minimalne naknade, kojim je Općina 
dužna prema Zakonu priznat pomoć za troškove stanovanja, a koji su radno 
sposobni, pomoć bi iznosila maksimalno 30% osnovice čime je zadovoljena 
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zakonska obveza te je intencija da takvi korisnici svojim radom osiguraju 
egzistenciju i podmirenje troškova stanovanja. 
 
Članak 30. stavak 3.- promijenjen je uvjet za ostvarivanje prava na jednokratnu 
novčanu pomoć za novorođeno dijete s dvije na jednu godinu prethodnog 
prebivališta na području Općine Žminj. Pokazalo se kroz praksu da roditelji koji se 
dosele u općinu Žminj s namjerom da ovdje žive ne mogu ostvariti pomoć za 
novorođeno dijete zbog uvjeta prethodnog prebivališta. 
 
Članak 44. Prema čl. 36. Zakona o socijalnoj skrbi Općina Žminj je dužna za 
radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade te članove njegovog 
kućanstva organizirati rad za opće dobro bez naknade te snositi troškove istog 
kao i troškove zaštite na radu. (ne postoje kaznene odredbe), prije je bilo uređeno 
kao mogućnost organiziranja takvog rada. 
 
Kao drugi oblici pomoći izostavljeni su mogućnost sklapanja ugovora o 
doživotnom uzdržavanju te pomoć u obliku zajma. Kroz praksu se pokazalo da 
takve vrste pomoći nisu primjenjivane. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
    
 
          

  
 
 
 


