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Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (N.N.
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/ 01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 34. Statuta
Općine Brela (“Glasnik-službeno glasilo Općine Brela“ broj 4/09), Općinsko vijeće Općine
Brela na sjednici održanoj 11. listopada 2010. godine donijelo je

PRAVILNIK
o socijalnoj skrbi

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Brela (u
daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici prava iz
socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Pravilnikom
obavlja Jedinstveni upravni odjel ( u daljnjem tekstu: Odjel ).
Članak 3.

Sredstva za financiranje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Pravilnikom
osiguravaju se u proračunu Općine Brela.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom ne mogu se ostvariti na teret
Općine, ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju
prvenstveno na teret RH te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 4.
Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim
Pravilnikom Općina može povjeriti Centru za socijalnu skrb ( u daljnjem tekstu:
Centar ) na temelju ugovora.
Sredstva, visina i oblici pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovim Pravilnikom
odobravaju se do visine osiguranih sredstava za ovu namjenu u proračunu Općine
Brela.

II KORISNICI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu korisnik) je samac ili član obitelji
koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u
mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, te
druge osobe određene Zakonom o socijalnoj skrbi (čl.10. i 11. Zakona).
Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom osiguravaju se hrvatskom
državljaninu koji ima prebivalište na području Općine Brela.
Izuzetno pomoć iz socijalne skrbi može se odobriti i osobama koje nemaju
prebivalište na području Općine te stranim državljanima i osobama bez državljanstva
s trajnim nastanjenjem na području Općine, ako to zahtijevaju životne okolnosti u
kojima su se našle.

III UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovim Pravilnikom korisnik može ostvariti ako
ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjeti prihoda

Za ostvarivanje pojedInih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Pravilnikom mogu se
propisati dodatne mjere sukladno prirodi pojedinog prava, posebnom odlukom
Općinskog vijeća.

a) Socijalni uvjet
Članak 8.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb
ostvaruje jedno od slijedećih prava:
1. pravo na pomoć za uzdržavanje (stalna pomoć),
2. pravo na drugi oblik pomoći od Centra pod uvjetom da je ta prava Centar utvrdio
ovisno o prihodima obitelji korisnika temeljem cenzusa prihoda u skladu s važećim
propisima

b) uvjet prihoda
Članak 9.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema prihod viši od prihoda utvrđenog
socijalnim programom Općine za tekuću godinu:
1. samac 1.000,00 kn
2. dvočlana obitelj 1.500,00 kn
3. tročlana obitelj 2.100,00 kn
4. četveročlana obitelj 2.800,00 kn
5. za svakog daljnjeg člana + 600,00 kn
Cenzus prihoda iz prednjeg stavka po potrebi se može mijenjati posebnom odlukom
Općinskog vijeća.
Prihodom u smislu st. 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda
samca ili obitelji ostvaren u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja
samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi
način.
Osobe koje posjeduju znatnu nepokretnu imovinu (kuću za odmor, stan u vlasništvu
u kvadraturi većoj od potrebne za stanovanje), ne mogu temeljem uvjeta prihoda
ostvariti pravo na subvencije i pomoći.
U prihod iz prednjeg stavka ne uračunava se:
- pomoć za uzdržavanje i za podmirenje troškova stanovanja ostvaren u Centru,
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,
- doplatak za pomoć i njegu,
- ortopedski dodatak,
- osobna invalidnina,
- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovim Pravilnikom.
Iznos prihoda iz st. 3. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o
obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji
(alimentacija).

Članak 10.
Sve radno sposobne osobe koje od Odjela ostvare neki vid novčane pomoći trebaju
prema potrebi, a po pozivu Odjela odazvati se, te svojim dragovoljnim radom u bilo
kojoj humanitarnoj organizaciji ustanovi, udruzi ili radnoj organizaciji doprinijeti
društvu.

IV PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 11.
U skladu sa Programom socijalne skrbi Općine Brela ovim se Pravilnikom utvrđuju
prava iz socijalne skrbi kako slijedi:
1. subvencija prijevoza,
2. subvencija komunalne naknade, vode i smetlarina ,
3. pomoć za kupnju obveznih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola iz
socijalno ugroženih obitelji,
4. pomoć u školovanju učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji,
5. pogrebni troškovi za umrle bez imovine,
6. jednokratne novčane pomoći,
7. pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih obitelji
8. jednokratna financijska pomoć roditeljima svakog novorođenog djeteta s područja
Općine Brela
9. potpora za umirovljenike s prebivalištem na području Općine Brela
10. potpora za nezaposlene s prebivalištem na području Općine Brela
Pored prava utvrđenih u prednjem stavku ovog članka temeljem socijalnog programa
općine utvrđuju se i slijedeći oblici pomoći:
1. sredstva za programe borbe protiv bolesti ovisnosti,
2. sredstva za programe udruga stradalnika Domovinskog rata,
3. sredstva za redovnu djelatnost i programe humanitarnih udruga,
4. sredstva za invalide i hendikepirane osobe.
Korisnik pomoći može u tijeku godine ostvariti više pojedinačnih prava iz socijalne
skrbi, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje
namijenjeno, osim ako je ovim Pravilnikom drugačije određeno.
SUBVENCIJE I POMOĆI
1. Subvencija prijevoza
Članak 12.

Pravo na subvencioniranu vožnju mogu ostvariti učenici srednjih škola.
Sve osobe starije od 65 godina ostvaruju pravo na besplatni prijevoz autobusom na
liniji Brela – Makarska - Brela.
Na osnovi zaključenog ugovora između Općine i “Promet” d.o.o. Makarska, osobe iz
prednjih stavaka ostvaruju prava na povlašteni prijevoz kupnjom pokazanih karata
kod prijevoznika “Promet” d.o.o. Makarska uz predočenje odgovarajućih isprava i
dokumenata o pravu na korištenje povlaštene vožnje.
2. Subvencija komunalne naknade, vode, smetlarine i najamnine (troškovi
stanovanja)
Članak 13.
Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja
obuhvaća troškove:
1. električne energije,
2. vode,
3. komunalne naknade,
4. smetlarine.
Članak 14.
Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja
obračunava se korisniku na slijedeći način:
- 1 član 200,00 kn
- 2 člana 260,00 kn
- 3 člana 340,00 kn
- 4 člana 400,00 kn
- 5 članova 460,00 kn
- 6 članova 540,00 kn
- 7 članova 600,00 kn.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja mogu ostvariti samci, odnosno
obitelji koje od Centra za socijalnu skrb ostvaruju pravo na pomoć za uzdržavanje, te
uz ispunjenje ostalih uvjeta utvrđenih Zakonom.
Korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja utvrđuju se na temelju
popisa korisnika kojeg mjesečno Centar za socijalnu skrb koji dostavlja Jedinstvenom
upravnom odjelu, radi isplate pomoći.
Članak 15.
Korisnicima drugih oblika pomoći preko Centra može se na ime podmirenja troškova
stanovanja, u jednoj kalendarskoj godini odobriti jednokratna ili povremena pomoć,
ali najviše do trostrukog mjesečnog iznosa pomoći za uzdržavanje samca ili obitelji
sa odgovarajućim brojem članova utvrđenog prema članku 16. stavak 2. Zakona.

Samcima i obiteljima koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć po općinskom cenzusu
prihoda može se, na ime podmirenja troškova stanovanja, u jednoj kalendarskoj
godini odobriti jednokratna ili povremena novčana pomoć, ali najviše do dvostrukog
mjesečnog iznosa pomoći za uzdržavanje samca ili obitelji sa odgovarajućim brojem
članova utvrđenog prema članku 16. stavak 2. Zakona . Za izračun visine pomoći i
za uzdržavanje korisnicima iz stavka 1. i 2. ovog članka kao osnovica uzima se:
1. za samca 100 % osnovice iz članka 16. stavka 2. točke 1. Zakona,
2. za višečlanu obitelj, za svakog člana 90 % osnovice iz članka 16. stavka 2. točke
1. zakona
3. Pomoć za kupnju obveznih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola.
Članak 16.
Pravo na pomoć za kupnju obveznih udžbenika može ostvariti učenik osnovne i
srednje škole ako ostvaruje jedan od uvjeta:
1. socijalni uvjet,
2. uvjet prihoda
4. Pomoć u školovanju učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji
Članak 17.
Pravo na dodjelu pomoći za školovanje mogu ostvariti učenici srednjih škola i
studenti sa područja Općine Brela koji se školuju na višim ili visokim učilištima na
području Republike Hrvatske, pod uvjetom da ostvaruje jedan od uvjeta:
1. socijalni uvjet,
2. uvjet prihoda
5. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
Članak 18.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova u što spada osnovna pogrebna
oprema i troškovi ukopa, može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako
ispunjava jedan od uvjeta:
1. socijalni uvjet,
2. uvjet prihoda
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj ili
rodbina umrlog, ako je umrli nakon smrti ostavio nepokretnu ili pokretnu imovinu iz
koje se mogu namiriti pogrebni troškovi te ako se naknada za pogrebne troškove
može ostvariti putem Centra ili iz drugih izvora.
U slučaju kada račun za pogrebne troškove za umrlog plati Općina, tu uplatu kao
svoje potraživanje općina ima pravo prijaviti u ostavinsku raspravu koja se vodi
nakon smrti umrlog.

6. Jednokratne novčane pomoći
Članak 19.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti, u novčanom iznosu ili u naturi, samcu
ili obitelji koji, zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenje djeteta, bolesti ili smrti člana
obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih okolnosti) nisu u mogućnosti djelomično ili u
cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti do iznosa koji podmiruje potrebu, ali
najviše do iznosa utvrđenog u članku 15. ovog Pravilnika.
U slučaju većih elementarnih nepogoda, kao što su požar, potres, poplave i sl. i u
slučaju težih oboljenja i povećanih troškova liječenja, jednokratna novčana pomoć
može se odobriti u iznosu većem nego što je utvrđeno člankom 15. ovog Pravilnika.
Odluku o odobrenju jednokratne novčane pomoći iz prednjeg stavka i visini iste
donosi Općinski načelnik.
Članak 20.
Pravo na jednokratnu financijsku pomoć može se odobriti roditeljima svakog
novorođenog djeteta s područja Općine Brela.
Jedini uvjet je da jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta ima prebivalište
najmanje dvije godine na području Općine Brela.
Članak 21.
Umirovljenik će ostvariti pravo na potporu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- da se donesen Zaključak kojim se odobrava potpora, te utvrđuje njena
visina;
- da umirovljenik ima mirovinu koja je manja ili jednaka cenzusu prihoda koji odredi
Općina svojim Zaključkom
- da umirovljenik ima prebivalište na području Općine Brela.
Članak 22.
Nezaposleni će ostvariti pravo na potporu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- da se donese Zaključak kojim se odobrava potpora, te utvrđuje njena visina,
- da je nezaposleni evidentiran na Zavodu za zapošljavanje;
- da nezaposleni ima prebivalište na području Općine Brela.
7. Pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih obitelji
Članak 23.
Pomoć za poboljšanje uvjeta stanovanja u smislu ovog Pravilnika su sredstva koja se
odnose na pokriće dijela troškova za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Odluku o odobravanju pomoći takvim osobama, odnosno obiteljima, na temelju
pojedinačnog zahtjeva donosi Općinsko vijeće.
8. Drugi oblici pomoći iz socijalnog programa Općine.
Članak 24.
Pored prava iz socijalne skrbi utvrđenih u članku 11. stavku 1. ovog Pravilnika,
temeljem socijalnog programa Općine, utvrđuju se i slijedeći oblici pomoći:
1. sredstva za programe borbe protiv bolesti ovisnosti,
2. sredstva za programe udruga stradalnika Domovinskog rata,
3. sredstva za redovnu djelatnost i programe humanitarnih udruga,
4. sredstva za invalide i hendikepirane osobe
Popis udruga odnosno ustanova kojima se odobravaju sredstva te način i uvjeti
odobrenja i korištenja odobrenih sredstava kao i visina sredstava za namjene iz
prednjeg stavka utvrđuju se godišnjim financijskim planom socijalne skrbi. Visina
sredstava određuje se zavisno od kvalitete ponuđenog programa, a prema
mogućnostima proračunskih sredstava.

V NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 25.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Pravilnikom pokreće
se na temelju zahtjeva stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta,
skrbnika ili udomitelja.
Članak 26.
Zahtjev se podnosi Odjelu.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava,
podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave
odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.
Odjel može odlučiti da se u pojedinom slučaju ispitaju relevantne činjenice i okolnosti
od kojih zavisi ostvarivanje pojedinog prava posjetom obitelji podnositelja zahtjeva ili
na drugi odgovarajući način.
Odjel može, po ispitivanju relevantnih činjenica u slučaju sumnje i nesklada stvarnog
stanja i priloženih isprava, odbiti zahtjev.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.
Članak 27.
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovim Pravilnikom
odlučuje općinski načelnik Općine Brela.

Članak 28.
Odjel može na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava na prikladan
način istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza
potrebnih za ostvarivanje pojedinih prava utvrđenih ovim Pravilnikom.
Članak 29.
Odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno
odredbama ovog Pravilnika koriste za svrhu za koju su namijenjena.
U slučaju nenamjenskog korištenja sredstava Općina zadržava pravo povrata
isplaćenih sredstava.
VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku - službenom
glasilu Općine Brela”.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
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