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AKTI OPĆINE 

 

Na temelju članka 441. st. 1. t. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. i 15. stavka 2. Izjave o 

osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Kotarac Stankovci d.o.o.. Stankovci( Službeni glasnik Općine 

Stankovci br. 3/07), Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 5. sjednici održanoj  8. veljače 2022. 
godine, donosi slijedeću 

 

O D L U K U 
o opozivu člana Uprave-direktora 

 

Opoziva se dužnosti člana Uprave društva-direktora komunalnog trgovačkog društva Kotarac Stankovci 

d.o.o. Stankovci  gosp. Davor Klarić iz Velima 6. OIB: 85035325308 sa danom 8. veljače 2022. godine, 
sukladno Odluci osnivača Općinskog vijeća Općine Stankovci od 28.9.2021.g. o neprihvaćanju Izvješća o 

izvršenju financijskog plana i Izvješća o radu KTD Kotarac Stankovci za 2020.godinu te za potrebom 

promjene u organizacijskoj shemi i upravljanju društvom. 
 

 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine Stankovci. 

 

 

KLASA: 021-05/22-01/4 
URBROJ:2198/30-22-2 

Stankovci,  8. veljače 2022. godine 

 
   

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 
____________________________________ 

 

Na temelju članka 441. st. 1. t. 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. i 15. stavka 2. Izjave o 
osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Kotarac Stankovci d.o.o.. Stankovci ( Službeni glasnik Općine 

Stankovci br. 3/07), Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 5. sjednici održanoj 8. veljače 2022. 

godine, donosi slijedeću 
 

                                                                       O D L U K U 

                  o imenovanju člana Uprave-direktora 

 
1. Denis Deur, OIB: 68823145714, Bila Vlaka 25. Stankovci Stankovci, imenuje se članom Uprave – 

direktorom komunalnog trgovačkog društva Kotarac Stankovci d.o.o. Stankovci sa danom 9.veljače 2022. 

godine. 
 

2. Mandat člana Uprave- direktora iz točke 1. ove odluke traje 4 ( četiri) godine.  

 
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u Službenom glasniku Općine 

Stankovci. 

 

KLASA: 021-05/22-01/5 
URBROJ:2198/30-22-2 

Stankovci,  8. veljače 2022. godine 

 
 

   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI                                           

                                                       Predsjednik: Marko Savić 
____________________________________________________________ 
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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" br. 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), 

članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (,,Narodne novine" br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/1, 

130/17, 98/17, 64/20, 138/20) i članka 28. Statuta Općine Stankovci (Službeni glasnik br. 1/18, 1/21), 

Općinsko vijeće Općine Stankovci, na 5. sjednici održanoj dana 8. 2022. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 
o socijalnoj skrbi na podrućju Općine Stankovci 

  

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

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

osigurava Općina Stankovci (u daljnjem tekstu: Općina) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna 

skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova 

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

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. 

 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni 

upravni odjel Općine Stankovci (u daljnjem tekstu: JUO) i Povjerenstvo za socijalnu skrb od 3 člana. 

Povjerenstvo iz stavka 1. imenuje Općinsko vijeće na vrijeme od 4 godine. U Povjerenstvo mogu biti 

imenovani i vanjski članovi. 

Povjerenstvo razmatra pristigle molbe-zahtjeve, te nakon toga prijedloge upućuje Jedinstvenom 

upravnom odjelu. 

O ostvarivanju prava na pomoć sukladno ovoj Odluci, rješenja, odluke ili zaključke donose se u roku od 

30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Propisani rok može biti duži ako je za ostvarivanje nekoga prava 

potrebno osigurati sredstva izmjenom i dopunom Proračuna Općine. 

 

Članak 3. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom 

ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih 

pravnih ili fizičkih osoba   
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Članak 4. 

 

Sredstva za ostvarivanje prava propisane ovom Odlukom i Zakonom, osiguravaju se u Proračunu 

Općine. 

Općinsko vijeće Općine Stankovci za svaku kalendarsku godinu donosi Program financiranja potreba 

socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje pravo na pomoć propisano Zakonom o 

socijalnoj skrbi, te prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom. 

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti 

ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine. 

Općina je dužna osigurati u svom Proračunu sredstva za podmirenje troškova stanovanja. 

 

Članak 5. 

 

Sukladno Zakonu socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji 

je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili 

obiteljskim okolnostima koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju 

osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređivanja kvalitete 

života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog 

aktivnog uključivanja u društvo. 

Temeljem odredbi Zakona pojedini izrazi imaju sljedeća značenja: 

1. Samac je osoba koja živi sama bez članova obitelji. 

2. Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez 

obzira na srodstvo. 

3. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, 

privređuju i ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne 

živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 29. 

godine života. 

4. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 

5. Jedno roditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. 

6. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života. 

7. Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koji ispunjava 

uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. 

8. Mlađa punoljetna osoba je osoba koja je navršila osamnaest, a nije navršila dvadeset i jednu godinu 

života. 

9. 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 osobama bez invaliditeta. 

10. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-

jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu podršku za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji 

mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost. 

11. Starija osoba je osoba u dobi od 65 godina i više. 

12. Osoba potpuno nesposobna za rad je osoba starija od 65 godina života, dijete do navršene 15. godine 

života i osobe čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima, ako ovim Zakonom nije 

drukčije određeno. 
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13. Beskućnik je osoba koja nema gdje stanovati, boravi na javnom ili drugom mjestu koje nije 

namijenjeno za stanovanje i nema sredstava kojima bi mogla podmiriti potrebu stanovanja. 

14. 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 njihovog 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 njihovog oštećenja zdravlja, odnosno 

invaliditeta. 

15. Primatelj usluga je korisnik prava na socijalne usluge u smislu članka 21.Zakona te druga fizička 

osoba, obitelj ili kućanstvo kojem se pružaju socijalne usluge izvan mreže. 

16. Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva. 

17. Prihodi se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine i 

na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarena u 

tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog 

poreza i prireza. 

18. Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj 

valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima, vrijednosni papiri, dionice, poslovni 

udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u inozemstvu. Imovinom se 

ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog 

invalida iz Domovinskog rata i statusa smrtno stradalog hrvatskog branitelja. 

 

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 6. 

 

Prava iz socijalne skrbi može ostvariti osoba ako ispunjava uvjete propisane Zakonom 

i ovom Odlukom. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovom odlukom (zakonski standard) pravo na naknadu za 

troškove stanovanja i troškove ogrjeva za korisnike zajamčene minimalne naknade, ostvaruje: 

hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine, stranac i osobe bez državljanstva sa 

stalnim boravkom na području Općine. 

 

Članak 7. 

 

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom (iznad zakonskog standarda) ostvaruje: 

- hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Stankovci duljem od godinu dana od dana 

podnošenja zahtjeva za ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi. 

U slučaju kad je pojedino pravo iz ove Odluke iznad zakonskog standarda ostvaruje član kućanstva ili 

kućanstvo, uvjet za ostvarivanje tog prava stječe se ako svi članovi tog kućanstva imaju isto prebivalište 

i stalno boravište na području Općine, a sukladno stavku 1. ovoga članka, osim ako u ovoj Odluci nije 

drukčije definirano. 
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Članak 8. 

 

Korisnici socijalne skrbi iz proračuna Općine Stankovci su: 

samac iii kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih 

u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi 

način. 

Dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlada punoljetna osoba, dijete žrtva 

obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, 

dijete i mlada punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan 

mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu 

te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili 

druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana 

života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa 

ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška odrasla osoba s invaliditetom 

koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama odrasla osoba žrtva obiteljskog ili 

drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti 

o osnovnim životnim potrebama osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima 

ovisnosti beskućnik druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom. 

 

III. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

 

Članak 9. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 13. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan 

od ovih uvjeta: 

1. Socijalni uvjet, 

2. Uvjet prihoda, 

3. Posebni uvjet propisan ovom Odlukom, ako ovom Odlukom za neko pravo nije uređeno 

drukčije. 

 

1. Socijalni uvjet 

 

Članak 10. . 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ostvaruje pravo na zajamčenu 

minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Benkovac s tim da je podnositelj ujedno nositelj prava 

zajamčene minimalne naknade odnosno da je član obiteljskog domaćinstva obuhvaćen rješenjem Centra 

za socijalnu skrb Benkovac. 

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih 

životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih 

potreba, a ostvaruje se sukladno Zakonu na teret proračuna Republike Hrvatske. 
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2. Uvjet prihoda 

 

Članak 11. 

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom i to: 

- samac do 1.200,00 kuna, 

- dvočlano kućanstvo do 2.200,00 kuna, 

- tročlano kućanstvo do 2.700,00 kuna, 

- četveročlano kućanstvo do 3.200,00 kuna, 

Ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda iz prethodnog stavka za svakog daljnjeg člana 

kućanstva povećava za 400,00 kuna. 

Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovog članka, za djecu samohranih roditelja do 15 godine života djeteta 

odnosno do završetka redovitog školovanja, a najdulje do navršene 29. godine života, za osobe potpuno 

nesposobne za rad, čija je nesposobnost za rad utvrđena općim propisima, te za osobe iznad 65 godina 

života, cenzus prihoda se povećava za 200,00 kn za svakog takvog člana. 

 

Pod prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka 

korisnika samca ili korisnika kućanstva isplaćenih u tri (3) mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 

podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i svi primici koje korisnik samac ili 

korisnik kućanstvo ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, iz Hrvatske ili inozemstva, 

ili na neki drugi način. 

 

Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno 

zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 

prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema godišnjoj poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne 

porezne uprave o paušalnom iznosu poreza na dohodak. 

Odredba prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina 

života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, čiji su 

svi članovi stariji od 65 godina života. 

U prihode iz stavka 1. do 3. ovog članka ne uračunavaju se: 

- naknada za troškove ogrjeva koju odobrava Zadarska županija, 

- novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, · 

- ortopedski dodatak, 

- doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja, 

- osobna invalidnina sukladno odredbama Zakona, 

- doplatak za djecu, 

- državna potpora u poljoprivredi ili ruralnom razvoju, 

- novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe navedenih mjera 

prema posebnom propisu o veterinarstvu, 

- stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a 

najdulje do 29. godine života, 

- naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika, 

- iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba 

za zdravstvene potrebe, 
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- iznose koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do 

3.000,00 kuna godišnje, 

- iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda, 

- iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri 

centru za socijalnu skrb, 

- iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa 

privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb, 

- nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja, 

- novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa, 

- novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje 

uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, 

- osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, posebni 

dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te 

naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnih propisa kojima 

se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji 

- osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i 

njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za 

pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnih propisa kojima se uređuje zaštita vojnih i 

civilnih invalida rata, 

- primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem 

članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz 

Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja 

- pomoći i naknade koje osigurava Zadarska županija do iznosa zajamčene  minimalne naknade 

 

3. Posebni uvjet 

 

Posebni uvjet ispunjavaju: 

  

 

Članak 12. 

  

- roditelj, skrbnik ili udomitelj djeteta poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja 

Domovinskog rata, 

- udomitelj djeteta ili udomitelj odrasle osobe temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, 

- dijete ili odrasla osoba s prebivalištem na području Općine, kojoj je osigurana skrb u 

udomiteljskoj obitelji izvan Općine, pod uvjetom da udomiteljska obitelj ne ostvaruje prava u jedinici 

lokalne samouprave u kojoj udomitelj ima prebivalište, 

- odrasla osoba i dijete žrtva obiteljskog nasilja koji su bili primorani napustiti obitelj. 
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IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 13. 

 

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi: 

I. Pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

2. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, 

3. Pravo na troškove ogrjeva, 

4. Pravo na jednokratnu naknadu, 

5. Pravo na naknadu u vezi s odgojem i obrazovanjem, 

6. Pravo na naknadu za troškove boravka u specijaliziranim ustanovama djece s teškoćama u 

razvoju i osobe s invaliditetom, 

7. Pravo na pomoć za pomoćnika u nastavi, 

8. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike povodom Božića, 

9. Pravo na pomoć u naravi, 

10. Pravo na pomoć za pogrebne troškove, 11.Pravo na dodjelu poklon paketa za djecu. 

 

Prava iz socijalne skrbi stečene na osnovi ove Odluke su osobna, neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati. 

Korisnik može istovremeno ostvariti jedno ili više pojedinačnih prava, u tekućoj kalendarskoj godini 

odnosno oblika pomoći iz stavka 1.ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi 

svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drukčije određeno. 

U slučaju potrebe, Načelnik može Zaključkom odobriti i druga prava iz socijalne skrbi . 

  

1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

 

Članak 14. 

 

Troškovi stanovanja odnose se na podmirenje dijela troškova stanovanja za potrošnju električne 

energije, plina, vode i odvodnje, najamnine i komunalne naknade. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se samcu ili kućanstvu, korisniku zajamčene 

minimalne naknade. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu odnosno kućanstvu utvrđene rješenjem Centra za socijalnu skrb Benkovac. 

 

Članak 15. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju osobe koje ispunjavaju uvjete propisane člankom 9. 

do 12. ove Odluke. 

 

Članak 16. 
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Uz pisani zahtjev za ostvarivanje prava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti rješenje ili uvjerenje 

Centra za socijalnu skrb da je korisnik zajamčene minimalne novčane naknade, presliku osobne 

iskaznice, presliku kartice žiro računa i IBAN podnositelja, preslike računa za troškove stanovanja, 

presliku ugovora o najmu (potpisan ugovor ovjeren kod javnog bilježnika) te ostale dokaze po potrebi. 

Ako osoba, pravo na naknadu za podmirenje dijela troškova stanovanja ostvaruje ispunjavanjem 

kriterija prihoda i posebnih uvjeta, uz zahtjev je dužan priložiti relevantnu dokumentaciju odnosno: 

potvrdu o prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva, 

- potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, podatke o stanovanju, 

podatke o radnom statusu, 

-izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru-Zemljišno-knjižni odjel Benkovac  o vlasništvu 

nekretnina, 

-uvjerenje Područnog ureda za katastar, 

-Ispostava Benkovac o posjedu zemlje,  

-rješenje o invalidnosti, 

-preslika osobne iskaznice,  

-presliku kartice žiro računa i IBAN podnositelja,  

-preslike računa za troškove stanovanja, - 

-druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

Članak 17. 

 

Pravo na podmirenje dijela troškova stanovanja korisnik ostvaruje podnošenjem zahtjeva, u pravilu, do 

petnaestog u mjesecu, prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti ostvarivanje prava. 

Ostvarivanje prava, u pravilu, započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja 

zahtjeva. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može korisnik ostvariti i tako da općina djelomično ili u 

cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 

 

Članak 18. 

 

Revizija utvrđenog prava na pojedinačne oblike socijalne skrbi provodi se jednom godišnje po službenoj 

dužnosti ili na zahtjev stranke tijekom realizacije u tekućoj godini. 

 

Članak 19. 

 

Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja korisniku prestaje ako je: 

- rješenjem Centra za socijalnu skrb utvrdio prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu,  

- ako je korisnik dao netočne podatke ili nepotpune podatke o svojim prihodima i imovinskom 

stanju, te prihodima i imovinskom stanju članova svoje obitelji, 

- u drugim slučajevima kada je korisniku na drugi način osigurano zadovoljavanje osnovnih 
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životnih potreba. 

Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja prestaje ako se korisnik tog prava nalazi na vojnoj 

obavezi, na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, 

privremenom smještaju u domu socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji te boravku u inozemstvu, u 

neprekidnom trajanju dužem od 2 mjeseca. 

U slučaju smrti korisnika, pravo na pomoć prestaje danom smrti korisnika, odnosno zadnjim danom u 

mjesecu u kojem je nastupila smrt korisnika. 

Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o pravu ili prestanku prava na pomoć za podmirenje dijela 

troškova stanovanja. 

 

2. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

 

Članak 20. 

 

Pravo na privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u punom (100%) iznosu ima korisnik 

koji ispunjava jedan od uvjeta iz članka 9. ove Odluke. 

Korisnik se može osloboditi plaćanja komunalne naknade na rok od jedne godine. 

Pravo na privremeno oslobađanje komunalne naknade utvrđuje i donosi Jedinstveni upravni odjel 

rješenjem. 

 

Članak 21. 

 

Ako osoba, pravo na naknadu za troškove komunalne naknade ostvaruje ispunjavanjem kriterija prihoda 

i posebnih uvjeta, uz zahtjev je dužan priložiti relevantnu dokumentaciju odnosno: 

- potvrdu o prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva, 

- potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, 

- podatke o stanovanju, 

- podatke o radnom statusu, 

- rješenje o invalidnosti, 

- preslika osobne iskaznice 

druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 

3. Pravo na troškove ogrjeva 

 

Članak 22. 

 

Korisniku koji ispunjava socijalni uvjet i grije se na drva, priznaje se pravo na troškove ogrjeva tako da 

mu se jednom godišnje osigura 4 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju 

odlukom odredi Zadarska županija. 

Radi osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Općina podnosi županiji 

zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene  minimalne naknade koji se griju na drva najkasnije do 

rujna tekuće godine za sjedeću godinu. Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva osigurava se u 

proračunu Zadarske županije iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna. 
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O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva Rješenjem odlučuje Zadarska županija. 

  

4. Pravo na jednokratnu naknadu 

 

Članak 23. 

 

Jednokratna naknada može se odobriti osobi (samcu ili obitelji), korisniku koji prema procjeni 

Povjerenstva, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti životne potrebe 

neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 10. do 12. ove Odluke. 

Pod pravom na jednokratnu novčanu pomoć u smislu ove odluke podrazumijeva se: 

- novčana pomoć za nabavu lijekova te liječenje, 

- nabava osnovnog građevinskog materijala za poboljšanje uvjeta stanovanja kao i nabava 

neophodnih predmeta u kućanstvu, 

pomoć u podmirenju troškova grijanja i komunalnih usluga, 

- pomoć u nabavi prehrambenih i higijeničarskih paketa, 

- pomoć uslijed štete nastale na obiteljskim kućama zbog djelovanja više sile, novčana pomoć 

poradi nedostatka prihoda za osnovne životne potrebe, novčana pomoć za smrt člana obitelji, 

nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i 

odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. 

 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti korisnik ako naknadu za pogrebne 

troškove može ostvariti putem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora. Pravo na nabavu 

osnovnog građevinskog materijala ostvaruje korisnik koji je vlasnik obiteljske kuće ili stana uz 

predočenje vlasničkog lista. 

 

Naknada iz stavka 1. i 2. ovoga članka odobrava se u pravilu kao jednokratna isplata na tekući račun, a 

iznimno ako postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi ostvarila njena svrha, JUO, može tu 

isplatu zamijeniti ekvivalentom i prikladnom isplatom za pomoć u naravi  ili uslugama. 

 

Jednokratna naknada može se odobriti jednom tijekom kalendarske godine najviše do 5.000,00 kuna. 

Pravo na jednokratnu naknadu ovog članka i način njezine isplate utvrđuje i predlaže Povjerenstvo. 

Odluku o isplati jednokratne naknade izravno korisniku donosi Općinski načelnik. 

Korisnik koji ima dugovanje prema Općini s bilo koje osnove, a koji ostvaruje pravo na jednokratnu 

novčanu naknadu temeljem ovoga članka (iznad zakonskog standarda), Općina će iznos navedenog 

prava umanjiti radi podmirenja dugovanja, odnosno do polovice iznosa (50%) naknade priznate 

korisniku. 

 

 

Članak 24. 

 

Osoba ostvaruje pravo na jednokratnu naknadu podnošenjem zahtjeva uz koji je dužna priložiti 

relevantnu dokumentaciju odnosno: 
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- preslika osobne iskaznice, 

- potvrdu o prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva, podatke o stanovanju, 

- rješenje o invalidnosti, 

- presliku kartice žiro računa, tekućeg računa i IBAN podnositelja, 

- izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac  o 

vlasništvu nekretnina, 

- druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 

  

5. Pravo na naknadu u vezi s odgojem i obrazovanjem 

 

Članak 25. 

 

Pravo na naknade u vezi s odgojem i obrazovanjem u smislu ove Odluke odnose se na: 

 

5.1. Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi 

5.2. Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju 1 osobe s invaliditetom 

 

Osoba ostvaruje pravo na naknadu iz ovog članka podnošenjem zahtjeva uz koji je dužna priložiti 

relevantnu dokumentaciju odnosno: 

preslika osobne iskaznice, 

potvrdu o prihodima za sve članove zajedničkog kućanstva, podatke o stanovanju, 

rješenje o invalidnosti, 

presliku kartice žiro računa, tekućeg računa i IBAN podnositelja, 

izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac  o vlasništvu 

nekretnina, 

potvrda o visini troškova boravak u predškolskoj ustanovi potvrda o visini troškova prijevoza djeteta 

druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

5.1. Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi 

 

Članak 26. 

 

Pravo na naknadu troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u punom (100%) iznosu, može 

ostvariti roditelj djeteta s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima 

ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i : druge osobe kojima su roditelji 

privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog 

zakona, koje ispunjavaju jedan od ovih uvjeta: 

socijalni uvjet, uvjet prihoda, 

- posebni uvjet iz članka 12. alineja 2.,3. i 4. Ove Odluke. 

Prava na naknadu za troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi i način isplate utvrđuje JUO 

svojim rješenjem. 
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5.2. Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s 

invaliditetom 

 

Članak 27. 

 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju koje 

pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta, ako nema osiguran 

prijevoz po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta članaka 10. do 12. ove 

Odluke. 

 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza djetetu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom na tretman 

u ustanove kategorizirane za njegove potrebe, ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta članaka 10. 

do 12. ove Odluke, kada način podmirivanja takvih troškova nije uređen drugim propisima i kad je 

potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena rješenjem Centra, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog 

tijela o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije. 

  

Visina prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se temeljem potvrde o pohađanju srednje škole, 

odnosno o provođenju tretmana u kategoriziranoj ustanovi i izdataka prema cijeni pojedinačne 

autobusne karte od mjesta prebivališta korisnika do mjesta gdje se srednja škola ili ustanova teritorijalno 

nalazi, sve dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te 

njihovog pratioca (ako osoba nije samostalna) i način isplate utvrđuje Jedinstveni upravni odjel svojim 

rješenjem. 

 

6. Pravo na naknadu za troškove boravka u specijaliziranim ustanovama djece s teškoćama u 

razvoju i osoba s invaliditetom 

 

Članak 28. 

 

Pravo na naknadu za troškove boravka u specijaliziranim ustanovama djeteta s teškoćama u razvoju, ako 

nemaju osiguran smještaj po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjete članaka 

10. do 12. ove Odluke, kada način podmirivanja takvih troškova nije uređen drugim propisima i kad je 

potreba za takvim boravkom utvrđena rješenjem Centra, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog 

tijela. 

Visina prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se temeljem potvrde specijalizirane ustanove, sve 

dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi. 

 

Osoba ostvaruje pravo na naknadu iz ovog članka podnošenjem zahtjeva uz koji je dužna priložiti 

relevantnu dokumentaciju odnosno: 

preslika osobne iskaznice 

- podatke o stanovanju, rješenje o invalidnosti, 

presliku kartice žiro računa, tekućeg računa i IBAN podnositelja, potvrda o visini troškova boravka 

druge podatke po zahtjevu Jedinstvenog upravnog odjela. 
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Pravo na naknadu za troškove boravka djeteta s posebnim potrebama i način isplate utvrđuje JUO 

svojim rješenjem. 

 

7. Pravo na pomoć za pomoćnika u nastavi 

 

Članak 29. 

 

Pravo na pomoćnika u nastavi, ako sredstva nisu osigurana po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik 

neovisno o ispunjavanju uvjeta članaka I0. do 12. ove Odluke. 

Pravo na pomoćnika iz prethodnog stavka ovog članka i način njezine isplate utvrđuje i predlaže 

Povjerenstvo. 

Ugovor s provoditeljem programa potpisuje Općinski načelnik. 

 

 

Članak 30. 

 

Osoba ostvaruje pravo na pomoć asistenta podnošenjem zahtjeva uz koji je dužna priložiti relevantnu 

dokumentaciju odnosno: 

rješenje Ureda državne uprave Zadarske županije uz Mišljenje o psihofizičkom stanju djeteta u svezi s 

pohađanjem nastave te Rezultat provedenog testiranja i utvrđivanja psihofizičke zrelosti, 

preslika osobne iskaznice, zamolba nositelja provedbe programa, s podacima druge podatke po zahtjevu 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

  

8. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike povodom Božića 

 

Članak 31. 

 

Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike ostvaruju umirovljenici stariji od 55 godina s prebivalištem 

na području Općine Stankovci neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. do 

12. ove Odluke. 

Novčana pomoć za umirovljenike se ostvaruje za božićne blagdane. Visina se određuje prema visini 

osobnog primanja mirovine i to: 

za mirovine visine do 2.000,00 kn u iznosu od 300,00 kn 

- za mirovine od 2.000,00 kn do 3000,00 kn u iznosu od 200,00 kn za mirovine preko 3.000,00 kn 

u iznosu od 100,00 kn. 

Pod visinom mirovine podrazumijeva se primanje mirovine iz RH i inozemstva. 

Pravo na novčanu pomoć iz prethodnog stavka ovog članka i način njezine isplate utvrđuje i predlaže 

Povjerenstvo. 

Odluku o isplati novčane pomoći izravno umirovljeniku donosi Općinski načelnik. 
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Članak 32. 

 

Osoba-umirovljenik ostvaruje pravo na novčanu pomoć podnošenjem zahtjeva najkasnije od 01. 

studenog do 01. prosinca tekuće godine uz koji je dužna priložiti relevantnu dokumentaciju: 

- preslika osobne iskaznice, 

- rješenje kojim dokazuje daje korisnik mirovine, 

odrezak-potvrda o uplati mirovine za mjesece kolovoz, rujan i listopad tekuće godine u kojoj se podnosi 

zahtjev, izjava korisnika pod materijalno-kaznenom odgovornošću da je/nije korisnik 

inozemne mirovne, 

- presliku kartice žiro računa, tekućeg računa i IBAN podnositelja, druge podatke po zahtjevu 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

9. Pravo na pomoć u naravi 

 

Članak 33. 

 

Socijalno najugroženije osobe mogu, za uskršnje ili božićne blagdane, ostvariti pravo na pomoć u 

naravi, odnosno dodjelu poklon paketa s hranom i higijenskim potrepštinama. 

Popis osoba iz prethodnog stavka utvrđuje JUO u suradnji s Centrom, Gradskim društvom Crvenog 

križa Benkovac i Mjesnim odborima s područja  Općine. 

Pomoć u naravi može se odobriti i djeci, te odraslim osobama s područja Općine smještenim u 

udomiteljskim obiteljima i ustanovama socijalne i zdravstvene skrbi. 

Zaključak o prihvaćanju popisa i o visini pomoći na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, donosi 

Načelnik. 

 

10. Pravo na pomoć za pogrebne troškove 

 

 

Članak 34. 

 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova do iznosa 6.000,00 kn (osnovna pogrebna oprema i 

troškovi ukopa) može se odobriti 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 drugih izvora), odnosno 

osobe kojima se ne može utvrditi prebivalište, a smrt je nastupila na području Općine Stankovci.. 

  

Pomoć za podmirenje troškova ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela, tako da 

općina podmiri ispostavljeni račun pogrebnom poduzeću koje je ukop izvršilo. 
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11. Pravo na dodjelu poklon paketa za djecu 

 

Članak 35. 

 

Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 10. do 12. ove Odluke za djecu do navršenih godinu 10 

godina koja imaju prebivalište i stvarno boravište na području Općine Stankovci, te pohađaju vrtić ili 

osnovnu školu na području Općine, dodjeljivat će se poklon paketi, na temelju popisa osnovne škole i 

dječjeg vrtića. 

Vrijednost poklon paketa i popis djece, utvrditi će odlukom Općinski načelnik za svaku tekuću godinu. 

Poklon paket će se dodjeljivati povodom Božićnih blagdana uz prikladni program ili predstavu. 

 

V. RAD ZA OPĆE DOBRO 

 

Članak 36. 

 

Radno sposobni iii djelomično radno sposobni korisnici zajamčene minimalne naknade utvrđeni 

rješenjem Centra za socijalnu skrb obvezni su se odazvati na rad za opće dobro. 

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje trideset, 

a najviše devedeset sati mjesečno bez novčane naknade. 

Korisnici iz stavka 1. ovoga članka, za svakih 150,00 kuna odobrene naknade iz socijalne skrbi, obvezni 

su odraditi osam sati rada za opće dobro bez naknade. 

Ako radno sposobni iii djelomično radno sposobni korisnici bez opravdanog razloga odbije odazvati se 

pozivu Općine za sudjelovanje u radovima za opće dobro, istima se ukida pravo na zajamčenu 

minimalnu naknadu odobrenu rješenjem Centra za socijalnu skrb, temeljem članka 39. stavak 3. Zakona 

o socijalnoj skrbi. 

Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i dr. nepredviđenih okolnosti, smatra se opravdanim 

razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. 

 

Članak 37. 

 

Centar za socijalnu skrb je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o radno sposobnim ili 

djelomično radno sposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade. 

Općina je dužna Centru za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene 

minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro. 

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPKA 

 

Članak 38. 

 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, ako Zakonom i/ili ovom 

Odlukom nije drugačije utvrđeno, pokreče se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog 
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druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja, te Jedinstvenog upravnog odjela po 

službenoj dužnosti. 

 

 

Članak 39. 

 

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu, ako Zakonom I ili ovom Odlukom 

nije drugačije utvrđeno. 

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite podatke, podatke o svom prihodu i imovini, 

kao i drugih činjenicama i okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava. Za točnost podataka 

navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno. 

Jedinstveni upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih 

ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstvu podnositelja zahtjeva. 

 

Članak 40. 

 

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom odlučuje Jedinstveni upravni odjel 

rješenjem, ako ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno. 

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno tijelo Zadarske županije. 

 

Članak 41. 

 

Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu 

prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, odmah, a 

najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene. 

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava socijalne skrbi iz ove 

Odluke, Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje. 

Ako korisnik prava nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za korištenje prava iz 

Odluke u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, pravo u izmijenjenom iznosu priznaje se od 

prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je promjena nastala. 

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje 

prava iz Odluke, pravo se ukida sa zadnjim danom u mjesecu kada je promjena nastala. 

 

U slučaju smrti korisnika samca, prava iz Odluke prestaju sa zadnjim danom u mjesecu kada je 

promjena nastala, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos prava iz Odluke umanjuje se za njegov udio 

od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je isti umro. 

 

Članak 42. 

 

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

neosnovano primljenu naknadu, odnosno financijsku protuvrijednost primljene socijalne usluge ili 

pomoći ako je: 
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- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, 

odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što 

mu pripada, 

- pravo iz ove Odluke ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili 

opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu. 

  

Općina može s korisnikom, odnosno s obveznikom povrata isplaćenog iznosa sklopiti nagodbu o načinu 

i vremenu povratka neosnovana ostvarenog iznosa novčane naknade, troška usluge ili naknade štete iz 

prethodnog stavka, uvažavajući njegovo imovno stanje i socijalni položaj uz mogućnost odgode najduže 

za razdoblje od dvije godine. 

Načelnik može na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela uz posebno opravdane i argumentirane 

razloge korisnika, odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa odlučiti  da li se njegov dug po osnovi 

povrata isplaćenog iznosa, djelomično ili u cijelosti otpiše, uvažavajući njegovo imovinsko stanje i 

socijalni položaj. 

 

Članak 43. 

 

Ako obveznik povrata neosnovano primljene naknade odnosno financijske protuvrijednosti primljene 

socijalne usluge ili pomoći ne izvrši povrat iste u zadanom roku iz prethodnog članka ove Odluke, 

Općina je ovlaštena i može podnijeti tužbu radi povrata naknade. 

Općina neće podnijeti tužbu ako radi povrata iznosa iz stavka 1. ovoga članka ako bi ostvarivanjem 

tražbine korisnik i članovi njegove obitelji ili kućanstva ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog 

za podmirenje osnovnih stambenih i drugih životnih potreba. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 44. 

 

Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava za isplatu naknada 

odnosno socijalne usluge ili pomoći utvrđene ovom Odlukom, Načelnik će, privremeno obustaviti 

isplatu istih i odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih 

prihoda, a ako prihodi budu trajno smanjeni predložiti će Općinskom vijeću izmjene Programa javnih 

potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Stankovci. 

 

Članak 45. 

 

Za sve što ovom Odlukom nije izrijekom definirano primjenjuju se važeće odredbe Zakona o socijalnoj 

skrbi. 

Članak 46. 

 

Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Stankovci. 

Načelnik svojim aktom može odobriti i drugi oblik socijalnih naknada i pomoći koje nisu obuhvaćene 

ovom Odlukom u skladu s osiguranim sredstvima u proračunu. 
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Članak 47. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava na 

dodjelu jednokratne novčane pomoći  (Službeni glasnik Općine Stankovci br.1/02)       

 

Članak 48. 

 

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

 

KLASA: 021-05/22-01/2 

URBROJ: 2198/30-22-2 

Stankovci, 8. veljače 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

                                                   ____________________________________   

 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19, 144/20) ) i članka 28. 

Statuta Općine Stankovci ( “Službeni glasnik” br. 1/18, 1/21 ),  Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 

5. sjednici održanoj 8. veljače 2022. godine, donosi slijedeću 

 
O D L U K U 

     imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb 

 

I 

 

U Povjerenstvo za socijalnu skrb općine Stankovci imenuju se: 
 

1. Marko Savić, predsjednik 

2. Mirijana Mijić, član, 

3. Mirko Šileš, član. 
 

II 

 
Nadležnost Povjerenstva je propisana člankom 2. Odluko o socijalnoj skrbi na području Općine 

Stankovci. 

 
                                                                      III 

 

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

 

 



Broj 1/22 «Službeni glasnik» Općine Stankovci, 15. veljače 2022. 

. srpnja 2021. 

Str. 21 
 

KLASA: 021-05/22-01/3 

URBROJ:2198/30-22-2 
Stankovci, 8. veljače 2022. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 
Predsjednik: Marko Savić, v.r. 

                                               ________________________________________ 
 
Na temelju članka 76. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19), članka 140 a Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stankovci ( 

Službeni glasnik br. 2/09, 5/09) i članka 28. Statuta Općine Stankovci (Službeni glasnik Općine Stankovci 
br. 1/18, 1/21), Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 5. sjednici održanoj 8. veljače 2022. godine 

donosi 

 
 

O D L U K U 

 

1. Katastarska čestica 143/35 k.o. Banjevci površine 6063 m2, vlasništvo Jelice Brković Banjevci 137, 
koja se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Banjevci (neizgrađeni dio) i koja zadovoljava 

osnovnu infrastrukturu ( prilazni put) izuzeta je iz obveznog obuhvata UPU -a 11. 

2. Općinsko vijeće Općine Stankovci je suglasno da podnositeljica zahtjeva može ishoditi rješenje o 
uvjetima uređenja građenja, lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu za gradnju građevine na kat.č. 143/35 

k.o. Banjevci unutar izgrađenih dijelova GP naselja jer navedena građevinska čestica ima riješenu osnovnu 

komunalnu infrastrukturu( prilazni put) do građevinske parcele.  

 
O b r a z l o ž e n j e 

Općinsko vijeće je zaprimilo zamolbu Jelice Brković iz Banjevaca 137 za promjenom Prostornog plana 

Općine Stankovci, način da se parcela oznake kat. č. 143/35 k.o. Banjevci površine 6063 m2, vlasništvo 
Jelice Barković, izuzme iz obvezanog obuhvata UPU-a 11.    

              Zahtjev je osnovan. 

 U provedenom postupku je utvrđeno slijedeće: da je Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 4. 
sjednici održanoj 23. prosinca 2009. g. donijelo Odluku o Izmjenama i dopunama općinskog prostornog 

plana( Službeni glasnik br. 5/09) na način da su u članku 140 a Izmjena i dopuna prostornog plana Općine 

Stankovci ( Službeni glasnik br. 2/09) brisane brojčane oznake koje se odnose  na obvezu izrade UPU , kao i 

obvezu njihovih donošenja, pa tako i UPU 11.  
 Dalje je utvrđeno da parcela oznake kat.č. 143/35 k.o. Banjevci ima riješenu osnovnu infrastrukturu( 

prilazni put) do građevinske čestice.  

 Uvidom u ZK uložak 676 k.o. Banjevci Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru, utvrđeno 
je da Jelica Brković je vlasnica kat.č.143/35 površine 6063 m2.                          

 Obzirom na sve gore iznijeto, odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 

 
KLASA:021-07/22-01/7 

URBROJ:2198/30-22-2 

Stankovci, 8. veljače 2022. g. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

Predsjednik Marko Savić 

                                                     ____________________________________ 
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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

Na temelju članka 59. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("NN" br. 85/08, 

110/08,34/11, 54/13 , 152/14 , 59/17 , 37/20) , članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („N.N“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20 ) i članka 49. Statuta općine Stankovci  („Službeni glasnik br. 1/18, 1/21 ) , Općinski načelnik 

općine Stankovci 17. rujna 2021. godine donosi slijedeću 

 

O D L U K U 
o jednokratnoj financijskoj pomoći za novorođenu djecu u 2022. godini 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći za 

novorođeno dijete na području Općine Stankovci, visine novčane pomoći i postupak ostvarivanja pomoći u 

2022. godini. 

Članak 2. 

Pravo na dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete može ostvariti i koristiti roditelj: 

- državljanin Republike Hrvatske, 

- za dijete rođeno od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. g. koje ima prijavljeno prebivalište ma 

području općine Stankovci, 

- da oba roditelja imaju  prijavljeno prebivalište na području Općine Stankovci, otac minimalno 9. 

mjeseci a majka minimalno 3. mjeseca, prije rođenja djeteta. 

Članak 3. 

U 2022.g. visina jednokratne financijske pomoći za novorođeno dijete iznosi : 

- prvo dijete:7.000,00 kn 

- drugo dijete: 7.000,00 kn. 

- treće dijete: 10.000,00 kn 

- četvrto dijete i više: 15.000,00 kn. 

Isplata za prvo i drugo dijete će se vršiti jednokratno, dok isplata za dijete treće, četvrto i više će se 

vršiti u dvije jednake rate. 

Pravo novčane pomoći za 2., 3., 4., i više imaju samo roditelji koji od rođenja prethodnog djeteta 

nisu mijenjali prebivalište.  

       Članak 4. 

Ukoliko Jedinstveni upravni odjel Općine Stankovci ima saznanja da pored prijavljenog prebivališta 

na području Općine Stankovci, roditelji djeteta borave van područja Općine Stankovci, tada Jedinstveni 

upravni odjel je dužan zatražiti od nadležne policijske postaje da ista utvrdi činjenice i okolnosti na temelju 

kojih se može nedvojbeno zaključiti žive li roditelji na adresi prijavljenog prebivališta.  

Ukoliko se dokaže da roditelji ne žive na adresi prijavljenog prebivališta , isti nemaju pravo na 
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financijsku pomoć za novorođeno dijete, te su dužni vratiti primljenu pomoć.    

Članak 5. 

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnosi roditelj u roku 60. dana 

računajući od dana rođenja djeteta putem sustava e-novorođenče, ili prilikom prijave djeteta 

Matičnom uredu. 
Članak 6. 

Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete isplatit će se na tekući račun ili žiro-račun 

roditelja u roku 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja odnosno u dvije rate u roku od 90 dana. 

 

Članak 7. 

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Stankovci za 2022 godinu            

(Službeni glasnik Općine Stankovci br. 7/21) Aktivnost A 101401 potpora za novorođeno dijete. 

 
Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivati će se od 1. siječnja 2022 godine, a 

objavit će se u „Službenom glasniku općine Stankovci“.   

 

 
Izdavač: Općinsko vijeće Općine Stankovci 

Telefon: 023/380-607 - Tisak: Općina Stankovci – Stankovci, 2022. godine 

KLASA: 022-05/21-01/302 

URBROJ: 2198-30-21-1 

                                                Stankovci, 17. rujna 2021. godine       

URED OPĆINSKOG  NAČELNIKA 

                                                     Općinski načelnik: Željko Perica,v.r. 

                                                     _________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 


