Općina

Vrhovine

Na temelju članka 28. Odluke o pravima, ostvarivanju prava, evidencije i dokumentacije iz
socijalne skrbi u Općini Vrhovine (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije broj 19/15.)
i članka 18. Statuta Općine Vrhovine (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije broj
13/09., 17/09., 14/12., 7/13., 10/13-pročišćeni tekst, 19/13., 5/14., 11/14. i 19/15.) Općinsko
vijeće Općine Vrhovine na 14. redovnoj sjednici donijelo je

Odluku
o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2016. godini
Članak 1.
Odlukom o iznosu pojedinačnih prava korisnika socijalne skrbi 2016. godini (u daljnjem
tekstu: Odluka) U 2016. godini će se po kriterijima iz Odluke o pravima, ostvarivanju prava,
evidencije i dokumentacije iz socijalne skrbi u Općini Vrhovine (“Županijski glasnik” Ličkosenjske županije broj 19/15.) za socijalne potrebe korisnicima prava iz socijalne skrbi
osigurati će se okvirno:
1. Naknade građanima i kućanstvima u novcu (konto 372)
1.1. Naknada u vezi s obrazovanjem (kto 37215)
U tijeku 2016. godine neće se osiguravati sredstva za potporu građanima u vezi s
obrazovanjem ali će se izraditi normativni ustroj ovakve vrste potpore.
1.2. Naknada za opremu novorođenog djeteta (kto 37217)
Korisnik - roditelj za opremu novorođenog djeteta u jednokratnoj visini od 1.000,00
kn po djetetu. Plan godišnje potpore iznosi 5.000,00 kn.
1.3. Prijevoz učenika srednjih škola (kto 372210)
Korisniku će se podmiriti razmjerni dio troškova prijevoza dok traje školska godina u
visini od 25% ukupne cijene prijevoza što po mjesečnom pokazu iznosi 300,00 kn.
Planirani godišnji ukupni izdatak potpore prijevozu učenika iznosi 45.960,00 kn
1.4. Sufinanciranje autobusne linije Otočac-Turjanski-Otočac (kto 372211)
Sufinancirati će se redovna linija srijedom na relaciji Otočac-Turjanski-Otočac po
kriterijima iz 2014. godine što iznosi 240,00 kn po jednom odlasku i dolasku u
Turjanski ili 12.400,00 kn godišnje.
1.5. naknada za podmirivanje troškova stanovanja (kto 37223)
Iznos minimalnih primitka korisnika (članu obiteljskog domaćinstva) socijalne skrbi
za 2016. godinu za ostvarivanje prava za podmirenje troškova stanovanja iznosi
250,00 kn mjesečno po članu obitelji. (baza četvero člana obitelj).
1.6. Jednokratna naknada za troškove prehrane (kto 37224)
Korisniku će se jednokratno podmiriti troškovi prehrane u iznosu do 300,00 kn.
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Plan ukupne godišnje potpore iznosi 1.200,00 kn
1.7. Jednokratna naknada podmirenje pogrebnih troškova (kto 372290)
Korisniku će se podmiriti račun opreme za ukop pokojnika (u visini troškova lijesa i
nadgrobnog obilježja) i račun komunalnog poduzeća Vrhkom d.o.o. Vrhovine za ukop.
Plan ukupne godišnje potpore iznosi 12.000,00 kn.
1.8. Jednokratna naknada za troškove obuće, odjeće, smještaja u domove socijalne
skrbi odnosno domove umirovljenika i preventivno zdravstveno zbrinjavanje (kto
372291)
Korisniku će se podmiriti račun za:
 troškove obuće i odjeće do jediničnog iznosa od 300,00 kn
 troškovi smještaja u domove socijalne skrbi odnosno domove umirovljenika a
koji se odnose usluge ustanove Centra za socijalnu skrb u Općini Vrhovine
(preuzimanje, prijevoz i smještaj) i preventivno zdravstveno zbrinjavanje do
jediničnog iznosa 200,00 kn.
Plan ukupne godišnje potpore iznosi 1.500,00 kn
1.9. Jednokratna naknada podmirenje troškova koji su nastupili zbog prirodne ili
tehničko-tehnološke ugroze sukladno planovima zaštite i spašavanja i civilne zaštite
Korisniku će se podmiriti troškovi privremenog smještaja i osiguranja prehrane i
boravka te potpore povratka prema prosudbi Općinskog načelnika, povjerenika CZ i
Stožera ZiS Općine Vrhovine na način utvrđen planovima koji reguliraju materiju
uklanjanja posljedica prirodne ili tehničko-tehnološke ugroze
1.10.

Jednokratna naknada troškova ogrjeva

Korisnici koji se griju na drva u visini i na način kako to utvrdi odlukom Ličkosenjska županija.
Po stavku 2. članka 14. Odluke o pravima, ostvarivanju prava, evidencije i
dokumentacije iz socijalne skrbi u Općini Vrhovine Proračunom se osigurava okvirni
iznos od 500,00 kn po korisniku o čemu odlučuje Općinski načelnik.
2. Ostali oblici ostvarivanja prava iz socijalne skrbi (konto381)
Pored prava iz točke 1. ove Odluke Korisnici mogu ostvarivati i prava iz područja socijalne
skrbi sukladno članku 30. Odluke o pravima, ostvarivanju prava, evidencije i dokumentacije
iz socijalne skrbi u Općini Vrhovine (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije broj
19/15.) putem:
 Ustanove Centar za pomoć u kući u Općini Vrhovine i
 udruga koje pružanju socijalne usluge temeljem posebnog propisa.
2.1. Centar za pomoć u kući u Općini Vrhovine
Temeljem članka 13. i 14. Odluke o osnivanju Centra za pomoć u kući u Općini Vrhovine iz
proračunu Općine za 2016. godinu osigurati će se za funkcionalne rashode proračunskom
korisniku financijska sredstva temeljem financijskog plana izrađenog sukladno točci 4.b)
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Upute za izradu plana proračuna Općine Vrhovine za 2016. godinu i projekcije za 2017. i
2018. godinu.
2.2. Udruge koje pružanju socijalne usluge temeljem posebnog propisa
Općina u svojstvu davatelja financijskih sredstava raspisati će javni natječaj ili javni poziv za
financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi.
Plan okvirnih sredstva za provedbu programa socijalne skrbi putem udruga iznosi 20.000,00
kn.
3. Završni dio
Sukladno parametrima i dostavljenim financijskim planovima iz točke 8.1. i 8.2. iz ove
Odluke izraditi će se, sukladno članku 31. Odluke o pravima, ostvarivanju prava, evidencije i
dokumentacije iz socijalne skrbi u Općini Vrhovine, Program javnih potreba u socijalnoj skrb
za 2016. godinu
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se na web stranici Općine
www.vrhovine.hr .
Općina Vrhovine Općinsko vijeće
KLASA:550-01/15-01/21
URBROJ: 2125/09-01/01/15-1
Vrhovine, 15.12.2015. godine
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