
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće

KLASA: 551-01/20-01/6
URBROJ: 2133/18-01-20-1
Žakanje, 18. prosinca 2020.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i članka 27. Statuta Općine Žakanje («Službeni glasnik Općine Žakanje» broj 
03/09, 01/13, 01/18 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Žakanje na 23. sjednici održanoj dana 18.12.2020. 
godine donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM ZA 2021. GODINU

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.
Ovim Socijalnim programom za 2021. godinu (dalje: Program) utvrđuju se korisnici, nositelji 

programa,  mjere pomoći, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava, izvori sredstava te ostale odredbe 
bitne za provođenje. 

II. KORISNICI

Članak 2.
Korisnici Programa su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području općine Žakanj i to: 
- Korisnici zajamčene minimalne naknade (sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 - u daljnjem tekstu: Zakon),
- Socijalno ugrožena kućanstva-samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje 

osnovnih životnih potreba- prihodi kućanstva po članu ne prelazi: samac 1.500,00 kuna;  
dvočlano kućanstvo 1.800,00 kuna; tročlano kućanstvo 2.100,00 kuna; četveročlano kućanstvo 
2.400,00 kuna, za svakog daljnjeg člana dodatnih 300,00 kuna  

- Ostali korisnici definirani pojedinim mjerama
Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u šest 

mjeseci koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva 
ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, svih članova kućanstva. U 
prihode se ne uračunavaju novčane naknade, pomoći i potpore utvrđene Zakonom). 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Žakanje 
ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju na teret Republike Hrvatske ili 
na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Da bi ostvario pravo na pomoć Korisnik mora imati podmirene obveze prema Općini Žakanje. 

III. NOSITELJI PROGRAMA

Članak 3. 
 Nositelj provedbe ovog Programa je Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje. 



 Rješenja o ostvarivanju prava na pojedine pomoći donosi Jedinstveni upravni odjel. 

IV. MJERE POMOĆI 

Članak 4. 
Pomoći iz ovog Socijalnog programa su: 

1. Mjera 1. Pomoć za opremanje novorođenčadi
2. Mjera 2. Pomoć za nabavku drva za ogrjev
3. Mjera 3. Pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola
4. Mjera 4. Pomoć u troškovima ukopa
5. Mjera 5. Naknada za troškove stanovanja
6. Mjera 6. Pomoć za nabavu udžbenika za učenike osnovne škole
7. Mjera 7. Jednokratna novčana pomoć 
8. Mjera 8. Prigodne pomoći za blagdane (uskrsne i božićne blagdane) 
9. Mjera 9. Škola u prirodi

Mjera 1. Pomoć za opremanje novorođenčadi 

Članak 5. 
Pravo na pomoć za opremanje novorođenčadi imaju roditelji/posvajatelji za svako novorođeno 

dijete, kao i samohrani roditelj koji ima prebivalište na području općine Žakanje, bez obzira na mjesto 
prebivališta drugog roditelja.

Postupak za ostvarivanje naknade pokreće se na zahtjev jednog roditelja odnosno posvojitelja 
djeteta s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu te s priloženom potrebnom 
dokumentacijom :

- preslika osobne iskaznice roditelja/posvojitelja koji podnosi zahtjev,
- rodni list djeteta/ djece,
- potvrdu o prebivalištu djeteta/ djece
- presliku kartice tekućeg računa 

Sredstva za pomoć opremanje novorođenčadi isplaćivat će se na tekući račun otvoren kod poslovne banke.

Visina jednokratne novčane naknade iznosi 2.000 kuna za prvo dijete, 4.000 kuna za drugo dijete, 
6.000 kuna za treće  i svako iduće dijete. 

Mjera 2. Pomoć za nabavku drva za ogrjev 

Članak 6. 
Korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva 

na način da mu se odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Karlovačka 
županija.

Općina Žakanje podnosi Karlovačkoj županiji zahtjev za isplatom sredstava s podacima o korisnicima 
zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Jedinstveni upravni odjel može posebnim rješenjem odobriti pravo na pomoć socijalno ugroženom 
kućanstvu, na način da jednom godišnje osigura određenu količinu drva za ogrjev.

Mjera 3. Pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovne i srednjih škola 
Članak 8. 

Učenici srednjih škola koji se za put do škole koriste javnim prijevozom (autobus, željeznica), 
ostvaruju pravo na subvencionirani prijevoz u visini od 12,5 % od prosječne cijene mjesečne karte određene 



Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 
škola.

Općina Žakanje podmirit će i troškove prijevoza učenicima osnovne škole Žakanje koji prema 
važećim zakonskim propisima ne ostvaruju pravo na besplatan prijevoz autobusom, prema popisu koji 
sastavlja Osnovna škola i to :

- za relaciju (linija prijevoza): Bubnjarci-Donji Bukovac-J.Brod-Žakanje u iznosu od 125,00 kuna
mjesečno po učeniku, 

- za relaciju (linija prijevoza): Griče-Ribnik-Mošanci-Žakanje u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po 
učeniku 

Općina Žakanje podmirit će troškove prijevoza na temelju ispostavljenog računa od prijevoznika. 

Mjera 4. Pomoć u troškovima ukopa 

Članak 9. 
Pravo na pomoć u troškovima ukopa imaju socijalno ugrožena kućanstva, osobe nepoznatog 

prebivališta koje se u vrijeme smrti zateknu na području općine Žakanje, te osobe koje nema tko pokopati, a 
živjele su same.

Za ostvarivanje prava na pomoć, zahtjev podnose članovi kućanstva, kao i institucije socijalne skrbi.
Po utvrđenom pravu, Općina Žakanje će izdati narudžbenicu za nabavu opreme i obavljanje usluga 

sahrane poduzeću/obrtu pogrebne djelatnosti, koje će Općini Žakanje ispostaviti račun pogrebnih troškova. 
U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna oprema i usluge. 

Mjera 5. Naknada za troškove stanovanja

Članak 10.
Pravo na naknadu troškova stanovanja ima korisnik zajamčene minimalne naknade pod uvjetima 

propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17,
98/19, 64/20) (dalje: Zakon), ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Troškovi stanovanja u smislu ovog Programa odnose se na najamninu, komunalne naknade,
električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim 
propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene 
minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona. Može 
se odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa sredstava iz članka 30. stavka 1. Zakona kada se po 
mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

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

Za ostvarivanje prava na pomoć, podnositelj je uz zahtjev dužan priložiti: 
- presliku osobne iskaznice,
- rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, 
- izjavu o zajedničkom kućanstvu (ukoliko računi za troškove stanovanja ne glase na podnositelja 

zahtjeva).

Mjera 6. Pomoć za nabavu knjiga za učenike osnovne škole

Članak 11. 
Pravo na podmirenje troškova nabave knjiga imaju učenici koji pohađaju nastavni program u 

Osnovnoj školi Žakanje.



Općina Žakanje će u suradnji s Osnovnom školom Žakanje, izraditi popis učenika te sukladno tome 
popis potrebnih knjiga za određeni nastavni predmet.

Općina Žakanje će na temelju ponude za knjige sklopiti Ugovor s dobavljačem, te izvršiti plaćanje 
dobavljaču po ispostavljenom računu i isporučenim knjigama.  

Korisnicima koji su samostalno kupili knjige, Općina Žakanje će izvršiti povrat sredstava, a na 
temelju podnijetog zahtjeva uz koji su dužni priložiti:

- presliku računa za kupljene knjige,  
- presliku osobne iskaznice i
- presliku kartice tekućeg računa. 

Mjera 7. Jednokratna novčana pomoć 

Članak 12. 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje osoba koja se nađe u izuzetno teškoj materijalnoj i 

zdravstvenoj situaciji (bolest, nesreća, skupo liječenje i sl.) ili druge izvanredne okolnosti (potres, poplava, 
gubitak zaposlenja i sl.).

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti najviše tri puta godišnje i to najviše ukupno do 2.000 
kuna.

Ovisno o težini zahtjeva, podnositelju će se izdati rješenje o visini novčane pomoći ili će se izravno 
platiti račun davatelju usluge ili robe. 

Za ostvarivanje prava na pomoć, podnositelj je uz zahtjev dužan priložiti: 
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o situaciji (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nalaz liječnika, račun za terapiju, 

lijek i sl.)

Mjera 8. Prigodne pomoći za blagdane

Članak 13.
Pravo na prigodnu pomoć za blagdan Božića i Uskrsa, u obliku poklon paketa s osnovnim živežnim 

namirnicama, imaju korisnici zajamčene minimalne naknade, socijalno ugrožena kućanstva, te ostale osobe 
prema odluci Općinskog načelnika. 

Mjera 9. Sufinanciranje „Škole u prirodi“

Članak 14. 
Općina Žakanje sufinancirat će program „Škola u prirodi“ za učenike 4. razreda Osnovne škole 

Žakanje, koji imaju prebivalište na području općine Žakanje. 
Iznos sufinanciranja i popis učenika izradit će Općinski načelnik u suradnji s Osnovnom školom 

Žakanje.
Rješenje o odobrenju sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje, a sredstva 

sufinanciranja uplatit će se na žiro račun pružatelju usluga provedbe programa na temelju ispostavljenog 
računa. 

V. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA

Članak 15.
Sredstva za provedbu ovog Programa planiraju se u Proračunu Općine Žakanje za 2021. godinu 

Program 1009- Socijalni program, Aktivnost A100901- Pomoći i naknade, sukladno financijskim 
mogućnostima i likvidnosti Proračuna 



VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.
Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Žakanje prijaviti 

svaku promjenu koja uvjetuje gubitak priznatog prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.
Korisnik koji ne prijavi promjenu u utvrđenom roku kojom mu prestaje pravo iz ovog Programa dužan je 
vratiti iznos primljene pomoći koju je primio za sve vrijeme od dana prestanka prava na pomoć.

Korištenje prava utvrđenih temeljem ovog programa počinje od 1. (prvog) slijedećeg mjeseca nakon 
podnošenja zahtjeva.

Članak 17.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave  u "Službenom glasniku Općine Žakanje", 

a primjenjivat će se od  01. siječnja 2021. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zlatko Bućan


