
 

 

 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke 

županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinsko 

vijeće Općine Rakovica na svojoj __. sjednici održanoj dana __________ 2017. godine 

donijelo je 

 
 

S  O  C  I  J  A  L  N  I    P R O G R A M 

OPĆINE RAKOVICA ZA 2018. GODINU 

 

 
 I    KRITERIJI ZA OSTVARIVANE PRAVA NA OBLIKE  POMOĆI 

 

Članak 1. 

 

1. Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim 

programom: 

- državljanstvo Republike Hrvatske, 

- stalno prebivalište na području Općine Rakovica. 

             -     stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Rakovica 

 

2. Socijalni kriteriji: 

- korisnici zajamčene minimalne naknade  pri Centru za socijalnu skrb, 

- drugi kriteriji utvrđeni pojedinim oblicima pomoći. 

 

3. Ukupna primanja kućanstava: 

-    samac                                           do  1.000,00  kuna, 

-    dvočlano kućanstvo                     do  1.500,00 kuna,   

-    tročlano kućanstvo                       do  2.000,00 kuna,    

-    četveročlano kućanstvo                do  2.500,00 kuna,    

-    za svakog daljnjeg člana dodatnih        300,00 kuna. 

 

 

 U ukupna primanja kućanstva ulaze svi prihodi ostvareni po bilo kojim izvorima i osnovama 

ostvarena u posljednjem mjesecu prije podnošenja zahtjeva, uključujući i prihode ostvarene od 

imovine, poljoprivredne  i druge djelatnosti, te ostale prihode kućanstva, osim: 

- osobne invalidnine,  

- naknade za tjelesno oštećenje, 

- doplatka za njegu i pomoć, 

            -    iznosa naknade sa osnove socijalne skrbi, 

 -    doplatka za djecu. 

 

 Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći, podnositelj je dužan prijaviti sve 

prihode kućanstva i priložiti dokaze o prihodima svih članova kućanstva. Ukoliko se utvrdi utaja 

stvarnih prihoda po bilo kojoj osnovi (što uključuje i svjedoke) podnositelj zahtjeva gubi pravo na 

pomoć uz obvezu vraćanja prethodno primljene pomoći. 

 

Postupak ostvarivanja prava na pojedine oblike pomoći se može pokrenuti i po službenoj dužnosti. 

 



II  KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM   PROGRAMOM 

 

Članak 2. 

 

Socijalnim programom nisu obuhvaćeni: 

    1.  kućanstvo u kojem bilo tko od članova ima više od jedne stambene jedinice, kuću za odmor    

         ili drugu nekretninu, bez obzira na lokaciju, 

         2.    radno sposobni nezaposleni tražitelji socijalne pomoći koji nisu prijavljeni kod zavoda za   

               zapošljavanje ili ako su prijavljeni u razdoblju od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, a  

               nisu prihvatili ponuđeni posao (makar sezonskog ili privremenog karaktera, radi poboljšanja  

              životnog standarda). 

            3. kućanstva u kojem netko od članova ima u vlasništvu obrt, ako obavlja neku drugu  

                 gospodarsku djelatnost, ako je registrirani iznajmljivač soba/apartmana ili je vlasnik OPG-a  

               po osnovi kojeg ostvaruje prihode od potpora, poticaja i sl. 

 

 

III  OBLICI POMOĆI SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA ZA 2018.   

       GODINU 

 

Članak 3. 

 

1. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta 

2. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika osnovne škole 

3. Naknada pogrebnih troškova 

4. Jednokratna novčana pomoć 

5. Jednokratna novčana pomoć za djecu samohranih roditelja 

5.   Novčana pomoći osobama sa invaliditetom  

            

 

         01. Novčana pomoć za opremu novorođenčeta 

 

Članak 4. 

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta u iznosu od 2.000,00 

kuna, po djetetu, imaju roditelji prvog, drugog i trećeg novorođenčeta, dok roditelji četvrtog i 

svakog slijedećeg novorođenčeta imaju pravo na 6.000,00 kuna, po djetetu, te moraju imati 

prebivalište i stvarno boraviti na području Općine Rakovica. 
 Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta, 

roditelji su dužni predočiti slijedeće dokaze: 

 
              1.  rodni list novorođenčeta, a za podnositelje za četvrto i svako slijedeće dijete rodne   

                   listove za svu djecu, 

              2.  osobne iskaznice  roditelja  ili uvjerenje o prebivalištu, 

  3.  broj uplatnog računa, 

  4.  ostale dokumente na zahtjev Općine. 

 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica izdat će podnositelju zahtjeva rješenje o utvrđenom 

pravu na jednokratnu pomoć, a računovodstvo Općine u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja 

izvršit će isplatu odobrenih sredstava. 

     

 02. Pomoć za plaćanje troškova prehrane učenika osnovne škole 

 

Članak 5. 

 



 Pravo na besplatnu prehranu imaju učenici osnovne škole Eugena Kvaternika u Rakovici čija 

kućanstva ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 

    A)  ako su korisnici zajamčene minimalne naknade  pri Centru za socijalnu skrb, 

    B)  ako se radi o djeci samohranih roditelja ili djeci bez roditelja,  

    C)  ako se radi o obitelji s troje ili više djece, a nisu izuzeti odredbama članka 2. 

          Socijalnog programa, 

                 D) ako se radi o učenicima sa zdravstvenim poteškoćama, 

                 E)  ako zadovoljavaju kriterije iz članka 1. točka 3. Socijalnog programa. 

 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu kao dokaz prilaže se: 

    -  Potvrda Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi  

  -  liječnička dokumentacija,  

  -  dokaz o školovanju ostalih članova obitelji, 

  -  ostala dokumentacija na zahtjev Općine. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu podnosi škola, a uz zahtjev prilaže popis 

djece koja  ispunjavanju predviđene uvjeta iz ovog Programa. 

U popisu navesti slijedeće podatke: ime i prezime učenika, OIB učenika,  ime roditelja, adresa 

prebivališta, navesti jedan od ispunjenih uvjeta iz članka 5. ovog Programa te o istom  priložiti dokaze 

o ispunjavanju uvjeta za besplatnu prehranu. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine utvrđuje pravo učenika na besplatnu prehranu. 

 Vrijednost dnevnog obroka po učeniku iznosi 6,00 kuna za 2018. godinu. 

 Pravo na besplatnu prehranu utvrđuje se za svako polugodište, odnosno za razdoblje od I – VI   

mjeseca  i  od IX – XII mjeseca tekuće godine. 

 Zahtjev za besplatnu prehranu podnosi se u roku od 2 mjeseca od početka polugodišta. 

       

03. Naknada pogrebnih troškova   

 

Članak 6. 

 

 Pravo na naknadu pogrebnih troškova umrlih osoba može se ostvariti za: 

 

 1. osobe koje pravo na pogrebne troškove ne ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a 

čiji članovi obitelji  nemaju prihode, 

 2. osobe koje nemaju skrbnika ili članova uže obitelji  (roditelji, supružnik, djeca), a živjele su 

same i ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda iz  članaka 1. stavka 1. točke 3.ovog Programa, 

 3. Osobe koje su živjele u domaćinstvu, a svi članovi ispunjavaju uvjete iz kriterija prihoda 

svih članova domaćinstva iz članka 1. stavka 1. točke 3. Programa. 

 

 Za ostvarivanje prava na naknadu pogrebnih troškova, zahtjev i svu potrebnu, odnosno 

raspoloživu dokumentaciju mogu podnijeti članovi obitelji ili domaćinstva, kao i institucije socijalne 

skrbi. 

 Pravo na naknadu pogrebnih troškova ne može ostvariti za umrle osobe niti jedan član uže 

obitelji samim tim što stvarno živi na istoj adresi prebivališta, već ako ispunjava uvjete sukladno 

članku 1. stavku 1. točci 3. ovog Programa.   

 Za podmirenje troškova pogreba osoba iz točke 1. i 2. ovog članka Općina Rakovica će tražiti 

provedbu ostavinskog postupka iza pokojnika, kako bi nasljednici podmirili troškove pogreba, ukoliko 

se prije ne pojave i podmire isto. Ako umrla osoba ima imovinu koja ulazi u ostavinsku masu, a 

nasljednici nisu poznati (ošasna imovina), Općina Rakovica će pokrenuti ostavinski postupak kojim se 

utvrđuje da ostavina prelazi u vlasništvo Općine.   

U pogrebne troškove priznat će se samo nužna i osnovna oprema i usluge. 

Na temelju zahtjeva članova domaćinstva ili obavijesti susjeda, građana ili institucije socijalne 

skrbi, Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica utvrđuje pravo na naknadu. 



 Po utvrđenom pravu Općina će izdati narudžbenicu za nabavu opreme i obavljanje usluga 

sahrane poduzeću pogrebne djelatnosti, koja će potom ispostaviti račun za naplatu ili će se izvršiti 

refundacija troškova stranci koja je izvršila sahranu što se utvrđuje rješenjem. 

 

 04. Jednokratna novčana pomoć   

 

Članak 7. 

 

 Jednokratna novčana pomoć isplaćivat će se najugroženijima u okviru raspoloživih sredstava i 

izvanrednim i hitnim slučajevima te iznenadne i teške prilike (bolest, nesreća, pomoć u troškovima  

vrlo skupog liječenja teških bolesti te drugim nevoljama), na temelju rješenja općinskog načelnika. 

Ovisno o težini zahtjeva podnositelju će se izdati rješenje o visini novčane pomoći ili će  se 

izravno platiti  račun davatelju usluge ili robe.  

 Jednokratna novčana pomoć se može odobriti najviše tri puta godišnje. 

 Djeca u smislu ovog Programa smatraju se sva djeca do završetka redovnog srednjoškolskog 

obrazovanja i punoljetnici koji se nakon srednjoškolskog obrazovanja i dalje redovito obrazuju na 

javnim učilištima. 

 

 

05. Jednokratna novčana pomoć za djecu samohranih roditelja 
 

Članak 8. 

 

Jednom godišnje dodijelit će se novčana pomoć djeci s jednim ili oba preminula roditelja. 

 Djeca u smislu ovog Programa smatraju se sva djeca do završetka redovnog srednjoškolskog 

obrazovanja i punoljetnici koji se nakon srednjoškolskog obrazovanja i dalje redovito obrazuju na 

javnim učilištima. 

Pomoć će se dodijeliti na temelju popisa koji će sastaviti Jedinstveni upravni odjel Općine 

Rakovica. 

 
 06. Novčana  pomoć  osobama sa invaliditetom 

 

Članak 9. 

 

Jednom godišnje dodijelit će se novčana pomoć osobama sa invaliditetom.  

Osobe sa invaliditetom su osobe koje imaju dugotrajna tjelesna oštećenje, mentalna, 

intelektualna ili osjetilna oštećenja. 

Pomoć će se dodijeliti na temelju popisa koji će sastaviti Jedinstveni upravni odjel Općine 

Rakovica. 

 

 IV.  POTREBNA  SREDSTVA 

 

Članak 10. 

 

___________________________________________________________________________ 

OBLIK POMOĆI                                                            PLANIRANA  

                                                                                                   SREDSTVA (kn) 

___________________________________________________________________________ 

01. Novčana pomoć za opremu                                                                  50.000,00 

       novorođenčadi                                                                                  

02. Pomoć za plaćene troškove                                                                  50.000,00 

       prehrane učenika OŠ                                                                                 

03. Naknada pogrebnih troškova                             3.000,00                                                                                                               

04. Jednokratna novčana pomoć                                                         25.000,00   

05  Jednokratna novčana pomoć za djecu samohranih 



       roditelja                                                                                                 10.000,00                                                                                                                               

06. Novčana pomoći osobama s invaliditetom                                            10.000,00 

                                                                                   

____________________________________________________________________________                                  

     UKUPNO:                                                                                            148.000,00       

 
V.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

 

 Općinski načelnik Općine Rakovica može po potrebi svojom Odlukom utvrditi osnove i 

mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa. 

 Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica o utvrđivanju prava korištenja 

pojedinih oblika pomoći može se u roku od 15 dana po primitku rješenja podnijeti žalba nadležnom 

upravnom tijelu Karlovačke županije. Protiv Odluke općinskog načelnika nije dopuštena žalba već 

se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.    

 Troškovi provođenja ovog programa terete Proračun Općine Rakovica.   

 Općinski načelnik može unutar Programa izvršiti preraspodjelu sredstava između pojedinih 

oblika pomoći, ako se takva potreba ukaže, te o tome na prvoj sjednici obavijestiti Općinsko vijeće.   

 U slučaju povećanih potreba nekog od planiranih oblika pomoći ili ako se ukaže potreba 

nekog od novih oblika pomoći, sredstva će se osigurati Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna 

Općine Rakovica za 2018. godinu. 

 Korištenje prava utvrđenih ovim Programom počinje s danom utvrđenom u donesenom, 

izvršnom, aktu. 

 Socijalni program za svaku kalendarsku godinu donosi Općinsko vijeće Općine Rakovica, a 

isti se objavljuje u službenom glasilu. 

 Jedinstveni upravni odjel obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju ovog Programa za 

proteklu godinu, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. 
 

Članak 12. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Rakovica'', a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.godine. 

 

 

KLASA: 550-01/17-01/ 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, _____________ 2017. godine     

                                            

                                                                                        PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                          

                                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec. 

 

 

 

 


