Nacrt Programa
P R O G R A M
SOCIJALNE SKRBI OPĆINE BOŠNJACI
za 2021. godinu
Programom socijalne skrbi utvrđuju se oblik, opseg i način ostvarivanja socijalne skrbi
na području općine Bošnjaci.
Za ostvarenje prava socijalne skrbi po ovom Programu sredstva osigurava Općina
Bošnjaci u proračunu u iznosu 765.000,00 kuna.
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 slijedeća 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. Jednoroditeljska 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.
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 ili 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
ili štednim knjižicama, 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.
I. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBLIKE POMOĆI
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti osoba ako ispunjava uvjete propisane Zakonom
i ovim Programom.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovim Programom (zakonski standard)
pravo na naknadu za troškove stanovanja i troškove ogrijeva za korisnike zajamčene
minimalne naknade, ostvaruje:
- hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Bošnjaci,
- stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine
Bošnjaci.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Korisnici socijalne skrbi iz proračuna Općine Bošnjaci su:
samac ili 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, mlađa punoljetna
osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima,
dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa 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 Programom.
III. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Programom može ostvariti korisnik ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1. Socijalni uvjet,
2. Uvjet prihoda,
3. Posebni uvjet propisan ovom Programom, ako ovim Programom za neko pravo nije
uređeno drukčije.
1. Socijalni uvjet
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ostvaruje
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Županja s tim da je
podnositelj ujedno nositelj prava zajamčene minimalne naknade odnosno da je član
obiteljskog domaćinstva obuhvaćen rješenjem Centra za socijalnu skrb Županja.
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.
2. Uvjet prihoda
Ostvarene prihode u prethodnoj godini (potvrda iz Porezne uprave).
Uvjet prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom i to:
- samac
do 1.200,00 kuna,
do 2.200,00 kuna,
- dvočlano kućanstvo
- 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, 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.
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 Programa 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. Zakona o socijalnoj skrbi ne uračunavaju se:
- naknada za troškove ogrijeva koju odobrava Vukovarsko-srijemska 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 naređenih
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
- 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
3. Posebni uvjet
Posebni uvjet ispunjavaju:
- 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.
IV. KATEGORIJE GRAĐANA KOJE NISU OBUHVAĆENE SOCIJALNIM
PROGRAMOM

1. Prognanici sa područja drugih gradova i općina i izbjeglice koji privremeno borave na
području Općine Bošnjaci, a nisu državljani Republike Hrvatske i pravo na određene
oblike socijalne skrbi ostvaruju temeljem posebnih zakona i propisa i na teret
Proračuna Republike Hrvatske.
2. Građani koji iste ili slične oblike socijalne skrbi već ostvaruju temeljem Zakona o
socijalnoj skrbi i drugih zakona, propisa ili programa.
3. Kućanstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji
ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
4. Kućanstvo u kojem netko od članova ima u vlasništvu obrt ili obavlja samostalnu
djelatnost
V. OBLICI AKTIVNOSTI SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE BOŠNJACI ZA
2021. GODINU
1. Pomoć starijim osobama u kući
2. Naknade građanima i kućanstvima u novcu
3. Naknade građanima i kućanstvima u naravi
4. Naknade građanima i kućanstvima za ogrijev
5. Pomoć za novorođenčad
6. Pomoć mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja
7. Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
1. Pomoć starijim osobama u kući
Pravo na pomoć starijim osobama u kući imaju građani koji su u socijalnoj potrebi, osobe bez
primanja i koje podnesu zahtjev te će o istim razmatrati Općina Bošnjaci.
2. Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Pravo na naknadu ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade i druge osobe koje
ostvaruju pravo utvrđeno ovim Programom podnošenjem zahtjeva o kojem odlučuje
Socijalno vijeće ili načelnik.
3. Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Pravo na naknadu ostvaruju korisnici zajamčene minimalne naknade i druge osobe koje
ostvaruju pravo utvrđeno ovim Programom kao što je plaćanje troškova sahrane, odvoza
komunalnog otpada, plaćanje komunalne i grobne naknade.
4. Naknade građanima i kućanstvima za ogrijev
Naknade građanima i kućanstvima mogu ostvariti domaćinstva koja su korisnici zajamčene
minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Županja, a koja imaju prebivalište na
području Općine Bošnjaci.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu, u visini, na način i pod uvjetima koje utvrdi
nadležno tijelo Vukovarsko- srijemske županije, koja i osigurava sredstva za ovaj oblik
pomoći i doznačuje ih Općini Bošnjaci.
Popis osoba koji ostvaruju pravo na ostvarivanje pomoći za pomirenje troškova nabavke
ogrjeva utvrđuje Centar za socijalnu skrb Županja.

5. Pomoć za novorođenčad
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta imaju svi roditelji koji imaju
prebivalište na području Općine Bošnjaci u trenutku rođenja djeteta, a dobiju novorođenče u
tekućoj godini i to:
− u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo dijete
− u iznosu od 5.000,00 kuna za drugo dijete
− u iznosu od 12.000,00 kuna za treće dijete ( u prvoj godini djetetova rođenja se
uplaćuje 7.000,00 kuna, u drugoj godini života djeteta 2.500,00 kuna i trećoj godini
života djeteta 2.500,00 kuna.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta,
roditelji su dužni predočiti slijedeće dokaze (preslike):
− Rodni list djeteta/sve djece
− Osobne iskaznice ili dokaz o prebivalištu roditelja , OIB majke
− IBAN podnositelja zahtjeva (majke, tekući račun).
− Uvjerenje o prebivalištu za svu djecu
6. Pomoć mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja
Uvjeti i način za pomoć mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja regulirati će se
posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Bošnjaci.
7. Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
Pravo na pomoć za plaćanje troškova boravka djece u dječji vrtić u iznosu 50% od ekonomske
cijene vrtića po djetetu sufinancira Općina Bošnjaci.
VI. POTREBNA SREDSTVA
Iznos sredstava
Sredstva socijalne skrbi iz stavka 1. raspoređuju se:
N A Z I V
Pomoć starijim osobama u kući
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
Naknade građanima i kućanstvima za ogrijev
Pomoć za novorođenčad
Pomoć mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja
Sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću
Ukupno:
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Socijalno vijeće za svaku prijavu donosi rješenje.
Rješenje iz prethodnog stavka može biti:

IZNOS
20.000,00
35.000,00
30.000,00
50.000,00
180.000,00
300.000,00
150.000,00
765.000,00

-ostvaruje pravo na socijalnu pomoć ili,
-ne ostvaruje pravo na socijalnu pomoć.
1. Korisniku, odnosno kućanstvu kod kojega se naknadnom provjerom podataka utvrdi da ne
ispunjava uvjete iz kriterija utvrđenih programom, ukida se odobrena pomoć, uz obvezu
vraćanja do tada odobrenih i primljenih iznosa pomoći.
3. Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Općine Bošnjaci.
4. Socijalni programa Općine Bošnjaci za 2021. godinu provodi Jedinstveni upravni odjel
Općine Bošnjaci.
Predsjednik Općinskog Vijeća:
Josip Šumanovac, dipl. ing

