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Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15,
52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i članka 26. Statuta Općine Raša («Službene novine Općine
Raša», broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na 6.redovnoj sjednici održanoj dana
16.prosinca 2021. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuju se prava i oblici pomoći iz
socijalne skrbi koje osigurava Općina Raša, uvjeti i način njihovog ostvarivanja, kao i postupak za
njihovo ostvarivanje.
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.
Prava i oblici pomoći utvrđeni ovom Odlukom ostvaruju se na teret Proračuna Općine Raša.
Iznimno, prava i oblici pomoći utvrđeni ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret proračuna
Općine Raša ukoliko je Zakonom o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Zakon) ili drugim propisom određeno
da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret državnog proračuna ili drugih pravnih i fizičkih osoba.
Članak 3.
Poslove u svezi ostvarivanja prava i oblika pomoći iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Raša (dalje u tekstu: Odjel).
Članak 4.
Svaki građanin Općine Raša dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i
potreba osoba koje je po zakonu ili drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.
Svaki građanin Općine Raša je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi
sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti
članove svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.
Članak 5.
Prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom
državljaninu koji ima prebivalište na području Općine Raša, strancima i osobama bez državljanstva sa
stalnim boravkom na području Općine Raša.
Članak 6.
Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za
podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili davanjem u zakup
ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezina kućanstva za podmirenje osnovnih životnih
potreba i u drugim Zakonom propisanim slučajevima.
Članak 7.
Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Članak 8.
Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi Općine Raša dati istinite osobne podatke,
podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i
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pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava za novčane naknade i
socijalne usluge te tijekom korištenja prava.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi podnositelj
zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.
II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 9.
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1)
2)
3)
4)
5)

Socijalni uvjet
Uvjet prihoda
Posebni uvjet
Uvjet tjelesnog oštećenja
Uvjet korištenja doplatka za djecu.

II.a. Socijalni uvjet
Članak 10.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako samac ili kućanstvo ostvaruje jedno od ovih prava:
-

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu
Pravo na osobnu invalidninu
Pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

II.b. Uvjet prihoda
Članak 11.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik sa prihodima koji ne prelaze sljedeće iznose:
1.
2.
3.
4.
5.

Samac - do 2.000,00 kn
Dvočlano kućanstvo - do 2.700,00 kn
Tročlano kućanstvo - do 3.100,00 kn
Četveročlano kućanstvo - do 3.400,00 kn
Peteročlano kućanstvo - do 3.700,00 kn.

Za obitelji koje imaju više od 5 članova cenzus prihoda za svakog člana uvećava se za 300,00 kuna.
Pod prihodom iz st. 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda korisnika
ostvarenog u šest mjeseci koji 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 mirovine ili na
neki drugi način.
U prihode iz st. 3. ovog članka ne uračunavaju se iznosi sa osnova naknada odnosno pomoći
iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom, te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom.
Iznos prihoda kućanstva iz st. 3. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o
obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član tog kućanstva.

II.c. Posebni uvjeti
Članak 12.
Posebni uvjet ispunjavaju:
-

Malodobno dijete, udovica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja;
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-

Malodobno dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja
organizma sukladno Zakonu);
Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno
Zakonu).

II.d. Uvjet tjelesnog oštećenja
Članak 13.
Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju osobe sa tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta od
100%.
II.e. Uvjet korištenja doplatka za djecu
Članak 14.
Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu
sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 15.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava iz socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
3. pravo na besplatnu hranu za dojenčad,
4. pravo na financiranje boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću,
5. pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole,
6. pravo na financiranje prehrane u produženom boravku učenicima osnovne škole,
7. pravo na financiranje javnog prijevoza umirovljenicima,
8. pomoć u prehrani – bon za prehranu,
9. pomoć pri nabavci opreme za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama,
10. pomoć za pogrebne troškove.
Osim prava navedenih u stavku 1. ovog članka, utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:
1. sredstva za programe i projekte udruga i organizacija koje se bave pružanjem socijalnih i
zdravstvenih usluga, te
2. sredstva za posebne programe (pomoći povodom božićnih i uskršnjih blagdana, pomoć za
nabavku školskog pribora, pomoć za novorođenu djecu i sl.).
O priznavanju prava iz stavka 1. ovog članka odlučuje Odjel ili Općinska načelnica (dalje u
tekstu: Načelnica).
Članak 16.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava i oblika pomoći utvrđenih u članku 15.
ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno.
IV. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Članak 17.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku (samcu ili članovima
kućanstva) koji ima prebivalište ili stalno boravište na području Općine Raša najmanje 6 mjeseci prije
podnošenja Zahtjeva.
Pravo iz stavka 1. ovog članka odnosi se na sljedeće troškove stanovanja: najamnina,
komunalna naknada, električna energija, voda, odvodnja i odvoz smeća.
Pravo iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Odjel posebnim Rješenjem.
Rješenje iz stavka 3. ovog članka je upravni akt.
Rješenje iz stavka 3. ovog članka donosi se za razdoblje do ispunjenja uvjeta sukladno važećoj
Odluci o socijalnoj skrbi, te je korisnik dužan svakih šest mjeseci predočiti Odjelu dokaze o ostvarivanju
prava na pomoć za troškove stanovanje.
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Članak 18.
Korisnik iz članka 17. ove Odluke ne ostvaruje pravo na pomoć za troškove stanovanje ako:
a) stan ili dio stana koji koristi za stanovanje daje u podnajam,
b) ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili
c) ako se stan u cijelosti ili dijelom koristi u druge namjene.
Članak 19.
Pravo iz članka 17. ove Odluke odobrava se korisnicima na način da temeljem Rješenja iz
stavka 3. članka 17. ove Odluke Općina Raša djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, ukoliko je to moguće obzirom na narav pomoći.
IV. a) PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE NAJAMNINE
Članak 20.
Pravo na naknadu za troškove najamnine može ostvariti:
- najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
- najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe uz
predočenje pravovaljanog Ugovora o najmu stana,
- najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe uz
predočenje pravovaljanog Ugovora o najmu stana, te
- najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu Općine Raša.
Članak 21.
Pravo na naknadu za troškove najamnine ostvaruje korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1) socijalni uvjet: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu, pravo
na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja;
2) uvjet prihoda;
3) uvjet tjelesnog oštećenja – osobe sa tjelesnim oštećenjem za donje ekstremitete od 100%.
Članak 22.
Najmoprimac iz članka 20. stavka 1. alineje 1. i alineje 4. ove Odluke može ostvariti pravo na
naknadu troškova najamnine u punom iznosu.
Najmoprimac iz članka 20. stavka 1. alineje 2-3. ove Odluke može ostvariti pravo na naknadu
troškova najamnine u visini iznosa maksimalno do 400,00 kn mjesečno ukoliko je trošak najamnine veći.
Ako je trošak slobodno ugovorene najamnine manji od 400,00 kn mjesečno, ostvaruje pravo na puni
ugovoreni iznos.
IV. b) PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA KOMUNALNE NAKNADE
Članak 23.
Pravo na naknadu troškova komunalne naknade ostvaruje korisnik u ukupnom iznosu
komunalne naknade za koju se tereti.
Pravo na naknadu troškova komunalne naknade ostvaruje korisnik ako ispunjava jedan od ovih
uvjeta:
1) socijalni uvjet: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu, pravo
na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja;
2) uvjet prihoda;
3) uvjet tjelesnog oštećenja – osobe sa tjelesnim oštećenjem za donje ekstremitete od 100%.
Pravo na naknadu troškova komunalne naknade nema korisnik koji je najmoprimac sa slobodno
ugovorenom najamninom za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe, izuzev za stan u vlasništvu
Općine Raša i osim ukoliko najmoprimac nije evidentiran kao obveznik plaćanja komunalne naknade za
predmetnu nekretninu.
IV. c) PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Članak 24.
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Pravo na naknadu troškova električne energije ostvaruje korisnik ako ispunjava jedan od ovih
uvjeta:
1) socijalni uvjet: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu,
pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja;
2) uvjet prihoda;
3) uvjet tjelesnog oštećenja – osobe sa tjelesnim oštećenjem za donje ekstremitete od
100%.
Pravo na naknadu troškova električne energije ostvaruje korisnik mjesečno u visini od 100,00
kn po domaćinstvu.
Pravo se ostvaruje na način da da će Općina Raša trošak podmiriti izravno pravnoj osobi koja
je izvršila isporuku usluge opskrbe električnom energijom.
IV. d) PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA VODE, ODVODNJE I ODVOZA SMEĆA
Članak 25.
Pravo na naknadu troškova vode, uključujući i podmirenje naknada, ostvaruje korisnik ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1) socijalni uvjet: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu,
pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja;
2) uvjet prihoda
3) uvjet tjelesnog oštećenja – osobe sa tjelesnim oštećenjem za donje ekstremitete od
100%.
Pravo na naknadu troškova vode i odvodnje, uključujući i podmirenje naknada, ostvaruje
korisnik i to:
1) samac do 3m3 vode i odvodnje otpadnih voda,
2) dvočlano kućanstvo do 5m3 vode i odvodnje otpadnih voda,
3) tročlano kućanstvo do 7 m3 vode i odvodnje otpadnih voda,
4) za svakog daljnjeg člana po 2 m3 vode i odvodnje otpadnih voda.
Pravo se ostvaruje na način da će Općina Raša trošak podmiriti izravno ovlaštenoj pravnoj osobi
koja je izvršila isporuku usluge.
Članak 26.
Pravo na naknadu troškova odvoza kućnog smeća, uključujući i podmirenje naknada, ostvaruje
korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1) socijalni uvjet: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu, pravo
na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja;
2) uvjet prihoda
3) uvjet tjelesnog oštećenja – osobe sa tjelesnim oštećenjem za donje ekstremitete od 100%.
Pravo se ostvaruje na način da će Općina Raša trošak podmiriti izravno ovlaštenoj pravnoj osobi
koja je izvršila isporuku usluge.
V. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ
Članak 27.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje korisnik koji zbog trenutnih otežavajućih
okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla, pomoć za prijevoz
djeteta s invaliditetom ili posebnim potrebama na rehabilitaciju i sl.) nije u mogućnosti djelomično ili u
cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe.
Samac ili kućanstvo može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć u pravilu jednom
godišnje, te ju ne može istovremeno ostvariti više osoba iz istog kućanstva.
Članak 28.
Jednokratnu pomoć korisnik može ostvariti prvenstveno rješenjem nadležnog Centra za
socijalnu skrb ili drugog odgovarajućeg tijela, a ako ta pomoć nije dostatna za podmirenje potrebe, ista
se može ostvariti na teret Općine Raša.
U tu svrhu Općina Raša će sa Centrom za socijalnu skrb razmjenjivati podatke o odobrenim
jednokratnim pomoćima.

SLUŽBENE NOVINE
Stranica - 50 -Broj – 9
OPĆINE RAŠA
17.prosinca 2021.
Članak 29.
Jednokratnu novčanu pomoć korisnici ne mogu ostvariti po osnovi dugovanja za troškove koji
su stvorili svjesno i samovoljno (npr. kreditna obveza), te dugovanja za troškove proizašle iz prekršajne
ili kaznene odgovornosti.
Članak 30.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć odobrava Načelnica Zaključkom, na temelju zahtjeva
korisnika.
Zahtjev se predaje uz popratnu dokumentaciju kojom se dokazuje potreba zbog koje se obraća
za pomoć.
VI. PRAVO NA BESPLATNU HRANU ZA DOJENČAD
Članak 31.
Pravo na besplatnu hranu za dojenčad može ostvariti korisnik – roditelj djeteta ili skrbnik –
posvojitelj djeteta, sa prebivalištem na području Općine Raša ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1)
socijalni uvjet: pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu
majke, samohranog roditelja ili roditelja u jednoroditeljskoj obitelji;
2)
uvjet prihoda.
Pravo na besplatnu hranu za dojenčad može ostvariti korisnik do navršenih 12 mjeseci života
djeteta.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u Odjelu, a po preporuci odabranog liječnika pedijatra
ili drugog nadležnog liječnika.
VII. PRAVO NA FINANCIRANJE BORAVKA DJECE U JASLICAMA I DJEČJEM VRTIĆU
Članak 32.
Pravo na 100%-tno financiranje (cjelodnevnog i poludnevnog) boravka u dječjem vrtiću i
jaslicama za pedagošku godinu ostvaruje dijete čiji roditelj/staratelj/skrbnik ispunjava jedan od sljedećih
uvjeta:
1) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu,
2) uvjet prihoda,
3) posebni uvjet.
Pravo na 50%-tno financiranje (cjelodnevnog i poludnevnog) boravka u dječjem vrtiću i
jaslicama za pedagošku godinu ostvaruje dijete čiji roditelj/staratelj/skrbnik ispunjava kumulativno uvjet
korištenja doplatka za djecu te uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke uvećan za 20%.
Pravo iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Odjel posebnim Rješenjem koje se donosi za pedagošku
godinu.
Korisnik prava iz ovog članka dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na
ostvarivanje prava iz ovog članka.
Pravo se ostvaruje na način da će Općina Raša trošak podmiriti izravno dječjem vrtiću.
VIII. PRAVO NA FINANCIRANJE MARENDE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
Članak 33.
Pravo na 100%-tno financiranje marende učenicima osnovne škole za školsku godinu ostvaruje
dijete čiji roditelj/staratelj/skrbnik ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
1) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu,
2) uvjet prihoda,
3) posebni uvjet.
Pravo na 50%-tno djelomično financiranje marende učenicima osnovne škole za školsku godinu
ostvaruje dijete čiji roditelj/staratelj/skrbnik ispunjava kumulativno uvjet korištenja doplatka za djecu te
uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke uvećan za 20%.
Pravo na financiranje marende ostvaruje se temeljem Rješenja kojeg izdaje Odjel, a donosi se
za školsku godinu.
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Korisnik prava iz ovog članka dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na
ostvarivanje prava iz ovog članka.
Pravo se ostvaruje na način da će Općina Raša trošak podmiriti izravno osnovnoj školi.
IX. PRAVO NA FINANCIRANJE PREHRANE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENICIMA
OSNOVNE ŠKOLE
Članak 34.
Pravo na 100%-tno financiranje prehrane u produženom boravku učenicima od 1 – 4 razreda
osnovne škole za školsku godinu ostvaruje dijete čiji roditelj/staratelj/skrbnik ispunjava jedan od
sljedećih uvjeta:
1) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na osobnu invalidninu,
2) uvjet prihoda,
3) posebni uvjet.
Pravo na 50%-tno djelomično financiranje prehrane u produženom boravku za školsku godinu
ostvaruje dijete čiji roditelj/staratelj/skrbnik ispunjava kumulativno uvjet korištenja doplatka za djecu te
uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke uvećan za 20%.
Pravo na financiranje prehrane u produženom boravku ostvaruje se temeljem Rješenja kojeg
izdaje Odjel, a donosi se za školsku godinu.
Korisnik prava iz ovog članka dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na
ostvarivanje prava iz ovog članka.
Pravo se ostvaruje na način da će Općina Raša trošak podmiriti izravno osnovnoj školi.
Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, a po preporuci Centra za socijalnu skrb i stručne službe
osnovne škole može se odobriti pravo na financiranje produženog boravka učenicima osnovne škole
zbog socioekonomskih uvjeta u obitelji.

X. PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA
Članak 35.
Pravo na povlaštenu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na relaciji Raša – Labin – Raša,
Raša – Labin – Rabac – Labin – Raša može ostvariti umirovljenik, kućanica ili nezaposlena osoba starija
od 60 godina sa prebivalištem na području Općine Raša.
Visinu participacije za povlaštene karte utvrđuje Načelnica svojom odlukom.
XI. POMOĆ U PREHRANI – BON ZA PREHRANU
Članak 36.
Pravo na pomoć u prehrani ostvaruju korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na
zajamčenu minimalnu naknadu, ili korisnik koji zbog trenutnih otežavajućih okolnosti nije u mogućnosti
djelomično ili u cijelosti podmiriti svoje osnovne životne potrebe.
Iznos bona za prehranu određuje Načelnica posebnom odlukom, a pravo se ostvaruje na način
da Odjel izdaje narudžbenicu za kupnju isključivo prehrambenih artikla u trgovini na koji glasi
narudžbenica.
U prehrambene artikle koji su dopušteni ne ulaze alkoholna pića ni duhanski proizvodi.
XII. POMOĆ PRI NABAVCI OPREME ZA OSOBE S INVALIDITETOM I OSOBE S POSEBNIM
POTREBAMA
Članak 37.
Po zahtjevu osobe s invaliditetom ili osobe s posebnim potrebama ili roditelja/staratelja/skrbnika
osobe sa invaliditetom, Odjel može zaključkom, koji nije upravni akt, odobriti jednokratnu novčanu
pomoć za nabavku potrebne opreme.
Visina jednokratne naknade određivati će se sukladno proračunskim mogućnostima Općine
Raša.
Korisnik pomoći dužan je uz zahtjev priložiti odgovarajuću ponudu za kupnju potrebne opreme.
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XIII. POMOĆ ZA POGREBNE TROŠKOVE
Članak 38.
Pravo na pomoć za pogrebne troškove (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može se
priznati po zahtjevu komunalnog društva koje obavlja pogrebne usluge kada umrli nije imao obitelj,
odnosno ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta, te ako troškove nije moguće pokriti putem
nadležnog tijela za socijalnu skrb.
Iznimno, Općina će podmiriti pogrebne troškove osobi koja je u trenutku smrti člana obitelji
korisnik zajamčene minimalne naknade.
Općina će podmiriti pogrebne troškove direktno na račun komunalnog društva.
Ukoliko je umrli u trenutku smrti imao nekretnine ili sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom
uzdržavanju, Općina ima pravo na povrat isplaćenog iznosa za pogrebne troškove od njegovih
nasljednika.

XIV. SREDSTVA ZA PROGRAME I PROJEKTE UDRUGA I ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE
PRUŽANJEM SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA
Članak 39.
Organizacijama i udrugama koje djeluju na području Općine Raša i Istarske županije mogu se
odobriti sredstva za njihove programe i projekte, a temeljem pristiglih zahtjeva na Javni natječaj koji
objavljuje godišnje Općina Raša.
Primarno se sufinanciraju programi i projekti udruga namijenjeni podizanju razine kvalitete
socijalne skrbi na području Općine Raša.
Članak 40.
Iznimno, u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (“Narodne novine”, broj 71/10)
osigurava se neometana realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Hrvatskog Crvenog križa.
XV. SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME (POMOĆI POVODOM USKRŠNJIH I BOŽIĆNIH
BLAGDANA, POMOĆ ZA NABAVKU ŠKOLSKOG PRIBORA, POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU
I SL.)
Članak 41.
Pravo na pomoći povodom uskršnjih i božićnih blagdana utvrđuje Načelnica godišnje posebnom
odlukom, a skladu sa proračunskim mogućnostima Općine Raša.
Pomoć za nabavku školskog pribora utvrđuje se posebnom odlukom Načelnice, a donosi se
godišnje prije početka školske godine, u skladu sa proračunskim mogućnostima Općine Raša.
Pomoć za novorođenu djecu odobrava se roditeljima novorođenog djeteta u skladu sa
posebnom Odlukom koju donosi Načelnica.
XVI. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 42.
Realizaciju prava, oblika pomoći i programa obavlja Odjel i Načelnica.
Članak 43.
Postupak za ostvarivanje prava i oblika pomoći utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev
stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.
Zahtjev se podnosi Odjelu na propisanim obrascima.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze
potrebne za ostvarivanje prava, a koji su jasno navedeni u obrascu.
Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi
ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na
temelju kojih je pravo već ostvareno.
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Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/li nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu,
podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/li dostaviti tražene priloge u roku od
15 dana od dana dostave poziva za dopunu.
Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako
dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni Odjelu u roku iz prethodnog stavka ovog
članka.
Obrasce iz stavka 2. ovog članka donijeti će Odjel u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
Članak 44.
O zahtjevu za ostvarivanje prava ove Odluke u prvom stupnju rješava Odjel u roku od 30 dana
od dana podnošenja urednog zahtjeva.
O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske županije.
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja
zahtjeva.
Članak 45.
Odjel će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, istaknuti
popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava i oblika
pomoći utvrđenih ovom Odlukom.
Članak 46.
Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama
ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se daljnje
ostvarivanje prava.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Socijalni program Općine Raša
(“Službene novine Općine Raša” broj 1/98, 4/98, 3/02).
Članak 48.
Korisnik koji je ostvario neko od socijalnih prava priznatih na osnovu i pod uvjetima akata koji
prestaju važiti, ostvaruje priznata prava i nakon stupanja na snagu ove Odluke, a najviše do 30. lipnja
2022. godine.
Članak 49.
Ova Odluka objavljuje se u “Službenim novinama Općine Raša” i stupa na snagu 1. siječnja
2022. godine.
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