
Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 

broj 33/01, 60/01, 129/05), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 

59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 12. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – 

službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 4/09 – drugi pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Dugi 

Rat, na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2010. godine, donijelo je  

 

 

 

PRAVILNIK 

o socijalnoj skrbi na području općine Dugi Rat 

 
 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Dugi Rat (dalje: 

Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici i postupak ostvarivanja tih prava.  

 

Članak 2. 

 

Poslove u svezi ostvarivanja prava propisanih ovim Pravilnikom obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Dugi Rat (dalje: Upravni odjel).  

 

Članak 3. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom ne mogu se ostvarivati na teret Općine, ako je 

zakonom ili drugim propisima određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike 

Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.  

 

Članak 4. 

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Općine, pod uvjetima i 

na način propisan ovim Pravilnikom.  

 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  

 

 

Članak 5. 

 

Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je samac, član obitelji ili obitelj u cjelini 

koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje svojih osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti 

ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.  

 

 

Članak 6. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima 

prebivalište na području Općine najmanje godinu dana.  



Iznimno, pravo iz socijalne skrbi može se odobriti osobama koje nemaju prebivalište na  

području Općine, te stranim državljanima i osobama bez državljanstva koje su trajno nastanjene na 

području Općine, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle.  

 

 

Članak 7. 

 

Broj korisnika koji mogu ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom ograničen je 

sredstvima osiguranim u Proračunu Općine za njihovo ostvarenje.  

 

 

 

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

 

Članak 8. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od 

sljedećih uvjeta:  

a) socijalni uvjet,  

b) uvjet prihoda.  

Za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Pravilnikom mogu se propisati i dodatni uvjeti 

sukladno prirodi pojedinih prava.  

 

a) Socijalni uvjet  

 

Članak 9. 

 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno 

od sljedećih prava:  

- pravo na pomoć za uzdržavanje,  

- pravo na doplatak za pomoći njegu,  

- pravo na pomoći njegu u kući,  

- pravo na osobnu invalidninu.  

 

 

b) Uvjet prihoda  

Članak 10. 

 

Korisnik ispunjava uvjet prihoda, ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji 

ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava iz 

socijalne skrbi ne prelaze:  

- za samca iznos od 1.400,00 kn,  

- za dvočlanu obitelj iznos od 1.900,00 kn,  

- za tročlanu obitelj iznos od 2.400,00 kn, te  

- za svakog daljnjeg člana iznos od po 500,00 kn.  

Prihodima iz prethodnog stavka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili 

obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.  

Osobe koje posjeduju znatnu pokretnu ili nepokretnu imovinu (kuća za odmor, stan u  

vlasništvu u površini većoj od potrebne za stanovanje i sl.) ne ostvaruju prava iz socijalne skrbi.  



U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje i podmirenje troškova 

stanovanja koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, novčana naknada za 

tjelesno oštećenje, doplatak za pomoći njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, prava 

ostvarena temeljem odredbi ovog Pravilnika, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim 

odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji (npr. alimentacija).  

 

 

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 11. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi kako slijedi:  

1. jednokratna novčana pomoć prigodom rođenja djeteta, 

2. potpora nadarenim učenicima i studentima 

3. jednokratne novčane pomoći.  

4. pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima  

Korisnik socijalne skrbi može ostvariti u tekućoj godini samo jedno od prava navedenih u stavku 1. 

ovog članka.  

Iznimno, posebnom odlukom Socijalnog vijeća, sukladno kriterijima i mjerilima iz ovog Pravilnika, 

korisnik može ostvariti i više vrsta pomoći u tekućoj godini, do iznosa sredstava osiguranih u 

proračunu za socijalnu skrb.  

 

 

1. Jednokratna novčana pomoć prigodom rođenja djeteta  

 

 

Članak 12. 

 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom rođenja djeteta ostvaruje se sukladno zaključku 

općinskog načelnika.  

Jednokratnu pomoć iz prethodnog stavka utvrđuje svojom odlukom općinski načelnik u skladu sa 

sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Dugi Rat.  

 

 

2. Potpora nadarenim učenicima i studentima  

 

 

 

Članak 13. 

 

Ovo pravo regulirano je posebnim aktom, Pravilnikom o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika 

i studenata Općine Dugi Rat.  

 

 

3. Pravo na jednokratnu pomoć 

 

 

Članak 14. 

 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.  



Pravo na jednokratnu pomoć može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od uvjeta iz članka 9. i 

članka 10. ovog Pravilnika.  

Iznimno, invalidnim i hendikepiranim osobama odobrit će se pomoć za sufinanciranje troškova 

nabave ortopedskih pomagala i lijekova koji nisu na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje.  

Tijekom proračunske godine korisnik ne može kumulativno ostvariti pravo na jednokratnu pomoć iz 

stavka 2. i stavka 3. ovog članka.  

 

 

 

Članak 15.  

 

U jednoj proračunskoj godini Socijalno vijeće Općine Dugi Rat (dalje: Socijalno vijeće) može  

odobriti korisniku novčanu pomoć jednokratno do iznosa od 3.000,00 kn, a najviše ukupno do iznosa 

od 5.000,00 kn.  

U iznimnim slučajevima, općinski načelnik može donijeti odluku o jednokratnoj novčanoj pomoći 

neovisno od Socijalnog vijeća.  

 

Članak 16. 

 

Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć pokreće se pisanim zahtjevom. Zahtjev se 

podnosi Socijalnom vijeću, a predaje neposredno ili putem pošte Upravnom odjelu.  

Uz zahtjev podnositelji su dužni priložiti i potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi 

utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovim Pravilnikom.  

Upravni odjel će u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, utvrditi isprave, 

odnosno dokaze koje je podnositelj dužan priložiti uz zahtjev.  

Rješenje kojim se korisniku odobrava jednokratna pomoć donosi Jedinstveni upravni odjel Općine 

Dugi Rat.  

 

 

4. Pomoć za ogrjev socijalno ugroženoj obitelji  

 

 

Članak 17. 

 

Pravo na pomoć za ogrjev imaju obitelji koje prema kriterijima Centra za socijalnu skrb i Zakona o 

socijalnoj skrbi imaju pravo na podmirenje troškova stanovanja.  

Obitelji koje mogu ostvariti pravo iz prethodnog stavka utvrđuje Centar za socijalnu skrb Omiš koji 

dostavlja ovjereni popis korisnika tog prava.  

Na temelju popisa Centra za socijalnu skrb i odluke nadležnog tijela Splitsko dalmatinske županije o 

visini jednokratne pomoći za ogrjev, općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi rješenje o utvrđivanju 

prava na jednokratnu pomoć za podmirenje troškova za ogrjev za svakog korisnika posebno.  

Temeljem naprijed navedenog rješenja, Služba za računovodstvo Jedinstvenog upravnog  

odjela Općine Dugi Rat vrši uplatu novčanih sredstava do visine određene aktom nadležnog tijela 

Splitsko-dalmatinske županije i rješenja općinskog načelnika na račune korisnika prava.  

 

 

 

 

 



V. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

 

Članak 18. 

 

O korisnicima prava iz socijalne skrbi navedenih u članku 11. stavak 1. ovog Pravilnika, Jedinstveni 

upravni odjel Općine Dugi Rat vodi posebne evidencije.  

 

 

Članak 19. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom 

glasilu Općine Dugi Rat.  

 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 021-05/10-01/31        PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01-10-1        OPĆINSKOG VIJEĆA:  

Dugi Rat, 12. srpnja 2010.  

      dr. med. Josip Banović, v. r.  

 


