Na temelju članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20) i članka 31. Statuta Općine Bol („Službeni
glasnik Općine Bol“ broj 320/21) Općinsko vijeće Općine Bol na svojoj ___ sjednici održanoj
dana ______________. godine, donijelo je
ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE BOL
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz
socijalne skrbi koja osigurava Općina Bol (u daljnjem tekstu: Općina) propisana Zakonom
kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisana
Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja
tih prava.
Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se na isti način i
na izvanbračnu zajednicu i životno partnerstvo.
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.
II. SOCIJALNA SKRB
Članak 2.
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 unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.
Članak 3.
Djelatnost socijalne skrbi, sukladno Zakonu, obavljaju ustanove socijalne skrbi,
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne
osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i
na način propisan Zakonom, posebnim zakonima i provedbenim propisima.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i
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.
Članak 5.
Prava iz socijalne skrbi može ostvariti osoba ako ispunjava uvjete propisane Zakonom
i ovom Odlukom.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovom Odlukom (zakonski standard)pravo na naknadu za troškove stanovanja i troškove ogrjeva za korisnike zajamčene
minimalne naknade, te druga prava (iznad zakonskog standarda) ostvaruje:
- hrvatski državljanin sa prebivalištem na području općine Bol, najmanje zadnjih pet
godina i stvarno živi na Bolu najmanje zadnjih pet godina (formalno i faktično
prebivalište),
- stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području općine Bol,
najmanje zadnjih pet godina i stvarno živi na Bolu najmanje zadnjih pet godina
(formalno i faktično boravište),
- Odredba o stvarnom boravištu na području općine Bol najmanje zadnjih pet
godina se ne odnosi na učenike i studente koji se školuju odnosno studiraju izvan
općine Bol.
Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine
ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na
teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 7.
Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili
nasljeđivati.
Korisnik socijalne skrbi može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno
oblika pomoći iz ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je
ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
Članak 8.
Svaki stanovnik općine Bol dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih
potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan
uzdržavati.
Svaki stanovnik općine Bol svojim radom, prihodom i imovinom dužan je pridonositi
sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne
ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu
brinuti o sebi.
Smatra se da u smislu Zakona i 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 njezine
obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba.
Članak 9.
Općina je dužna u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava utvrđena
Zakonom za korisnike zajamčene minimalne naknade.
Općina može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada, pomoći i socijalnih
usluga stanovnicima na svom području i iznad Zakonom propisanih obveza te u većem
opsegu nego što je utvrđeno Zakonom.

Financijska sredstva za provedbu prava propisanih ovom Odlukom utvrđuju se u
proračunu Općine Bol za svaku proračunsku godinu.
Opseg i visina potpora utvrđenih ovom Odlukom mogu biti ograničeni ovisno o stanju
sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je
Općina Zakonom obvezana.
Članak 10.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom
obavljaju: Jedinstveni upravni odjel Općine Bol (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), Odbor za
socijalnu skrb Općine Bol (u daljnjem tekstu: Odbor) i općinski načelnik Općine Bol ( u
daljnjem tekstu: Načelnik).
Odbor ima predsjednika i šest članova, a imenuje ga Općinsko vijeće posebnom
odlukom.
Rad Odbora održava se na sjednicama.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADE IZ SOCIJALNE
SKRBI
Članak 11.
Korisnik ostvaruje pravo na naknadu iz socijalne skrbi ukoliko ispunjava uvjete
određene ovom Odlukom.
IV. OBLICI NAKNADA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 12.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na naknadu za troškove ogrjeva,
3. pravo na jednokratnu naknadu,
4. pravo na naknadu za novorođeno dijete,
5. pravo na naknadu za troškove prijevoza,
6. pravo na naknadu za školovanje – novčane potpore učenicima i studentima,
7. pravo na naknadu troškova nabavke radnih bilježnica za učenike osnovne škole,
8. drugi oblici naknada.
Naknada i visina naknade iz stavka 1. točke 1. ovog članka utvrđena je sukladno
Zakonu.
Naknadu za trošak ogrijeva iz stavka 1. točke 2. osigurava Splitsko-dalmatinska
županija u svom proračunu u visini koju odredi predstavničko tijelo Splitsko-dalmatinske
županije svojom Odlukom.
Naknade i visina naknada iz stavka 1. ovog članka, osim točke 2., ostvarivat će se
sukladno proračunskim mogućnostima Općine za tekuću godinu.
1. Naknada za troškove stanovanja
Članak 13.

Troškovi stanovanja u smislu Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade,
električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, troškove prikupljanja i odvoza otpada i
druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na
način da Općina djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi koja je izvršila uslugu.
Obiteljima sa posebno ugroženim socijalnim statusom (nesposobnost za rad zbog
bolesti, česta putovanja zbog liječenja, samohrani roditelji sa dvoje ili više djece) mogu se
snositi troškovi režija (vode, struje, odvoza smeća i sl.).
Odbor donosi odluku o davanju ove pomoći i o obustavi ove pomoći za pojedinu
kalendarsku godinu.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja i način isplate utvrđuje rješenjem Jedinstveni
upravni odjel.
2. Troškovi ogrjeva
Članak 14.
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva
priznaje se pravo na naknadu za troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura
3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje troška ogrijeva u visini koju svojom
odlukom odredi predstavničko tijelo Splitsko-dalmatinske županije.
Radi osiguravanja sredstva za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka Upravni odjel
podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
nadležnom upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske županije najkasnije do rujna tekuće godine
za sljedeću godinu.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurava Splitsko-dalmatinska županija u svom
proračunu.
3. Jednokratna naknada
Članak 15.

Uvjeti (kriteriji) za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu
Jednokratna naknada ostvaruje se temeljem zahtjeva korisnika i pripadajuće
dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje naknade temeljem ove
Odluke.
Osnovni uvjeti za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu samcu ili kućanstvu su
sljedeći i primjenjuju se kumulativno:
1. ispunjavanje uvjeta iz članka 5. st. 2. prilikom podnošenja zahtjeva, s time da
podnositelj zahtjeva mora imati, prije podnošenja zahtjeva, najmanje 5 godina
prijavljeno prebivalište odnosno boravište (za stranca) na području općine Bol,
2. dostava dokumentacije kojom se potvrđuje opravdanost zahtjeva za
jednokratnu naknadu.
Prednost pri odobravanju jednokratne novčane pomoći imaju podnositelji zahtjeva koji
zadovoljavaju sve uvjete iz ove Odluke.

Jednokratnu naknadu korisnici ne mogu ostvariti po osnovi dugovanja za režijske
troškove i troškove podmirenja kredita i drugih troškova koje su stvorili svjesno i samovoljno
te svih troškova proizašlih iz prekršajne ili kaznene odgovornosti podnositelja zahtjeva ili
članova njegovog kućanstva.
Članak 16.
a) Jednokratan naknada za nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave
nužne odjeće i obuće
Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih
materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog
rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a
prema ocjeni Odbora.
Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili
nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u
kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.
Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na
naknadu u naravi.
Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično ako Odbor
utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski.
Jednokratna naknada može se ostvariti jednom u pojedinoj proračunskoj godini, a
najviše do sveukupnog iznosa od 5.000,00 kn.
Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko iznosa iz stavka 5. ovog
članka na prijedlog Odbora.
Odbor donosi prijedlog visine jednokratne naknade na osnovi razmatranja i ocjene
svakog pojedinog zahtjeva.
Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje
odobrenih sredstava.
Pri rješavanju zahtjeva za jednokratne naknade Odbor može zatražiti dodatne podatke
nadležnog Centra, Zavoda za zapošljavanje i drugih nadležnih institucija.
Općina i Centar će najmanje jednom mjesečno razmijeniti podatke o odobrenim
jednokratnim naknadama.
b) Jednokratne naknade povodom Uskrsnih i Božićnih blagdana
Korisnicima osobne invalidnine u povodu Uskrsnih i Božićnih blagdana će se dati
jednokratna novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za Uskrs i 1.000,00 kn za Božić
(ukupno 2.000,00 kn).
Korisnicima Doma za stare i nemoćne osobe će se, u povodu Uskrsnih i Božićnih
blagdana dati jednokratna novčana pomoć u iznosu po 500,00 kuna za Uskrs i 500,00 kn za
Božić (ukupno 1.000,00 kn).
Svim osobama starijim od 80 godina, bez obzira na imovinsko stanje, dat će se 300,00
kn povodom Božićnih blagdana.
Svim umirovljenicima, bez obzira na imovinsko stanje, dat će se 200,00 kn povodom
Uskrsnih blagdana.
Jednokratne naknade povodom Uskrsnih i Božićnih blagdana se mogu preuzeti na
blagajni općine najkasnije mjesec dana od pojedinog blagdana.
c) Jednokratna naknada bolskoj udruzi umirovljenika

Bolskoj udruzi umirovljenika će se na osnovi zahtjeva dati jednokratna naknada u iznosu
do 10.000,00 kuna za pomoć u ostvarivanja njihovog Godišnjeg programa rada.
4.

Naknada za opremanje djeteta
Članak 17.

Pravo na isplatu novčane potpore za dijete ostvaruju roditelj ili posvojitelj ili skrbnik (u
daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva), ako je podnositelj zahtjeva državljanin Republike
Hrvatske s neprekidnim prebivalištem na području Općine Bol prethodnih pet godina od dana
rođenja, posvojenja ili početka skrbništva djeteta za koje se traži naknada, te drugi roditelj
(ukoliko ga ima) ima prijavljeno prebivalište u Bolu najkasnije do rođenja, posvojenja ili
početka skrbništva djeteta.
Prebivalište je mjesto i adresa na području Općine Bol na kojoj se podnositelj zahtjeva trajno
nastanio radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su
obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Podnositelj zahtjeva je
dužan prilikom prijave prebivališta dati točne i istinite podatke.
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu ove Odluke podnosi se pisanim putem
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol u roku od 3 (tri) mjeseca od dana rođenja,
posvojenja ili početka skrbništva djeteta naslovljeno na Odbor za socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu.
Postupak za ostvarivanje novčane potpore pokreće se zahtjevom roditelja, posvojitelja ili
skrbnika djeteta s kojim dijete živi u zajedničkom kućanstvu, te s priloženom
dokumentacijom:
- preslika rodnog lista djeteta za koje se traži potpora
- dokaz o državljanstvu za roditelja koji podnosi zahtjev (preslika osobne iskaznice,
domovnice ili putovnice)
- uvjerenje o prebivalištu za roditelja koji podnosi zahtjev
- uvjerenje o prebivalištu za dijete za koje se traži novčana potpora,
- uvjerenje o prebivalištu drugog roditelja, ukoliko ga ima,
- preslika IBAN broja računa podnositelja zahtjeva
Sredstva za isplatu novčane potpore osiguravaju se u Proračunu Općine Bol te iznose:
Za 1. dijete – 7.000,00 kn
Za 2. dijete – 15.000,00 kn
Za 3. dijete – 30.000,00 kn
Za 4. i svako iduće dijete 30.000,00 kn više od prethodnog djeteta
Prilikom utvrđivanja broja djece, kao redoslijed uzimaju se u obzir novorođena, posvojena ili
djeca pod skrbništvom u istoj obitelji (od istih roditelja ukoliko ih ima).
Naknada se isplaćuje podnositelju zahtjeva, a ako je naknada do 20.000,00 kn godišnje,
naknada se plaća u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na naknadu.
Naknada se isplaćuje podnositelju zahtjeva, a ako je naknada veća od 20.000,00 kn plaća se u
godišnjim obrocima po 10.000,00 kn do isplate, s time da se prvi obrok plaća u roku od šest
mjeseci od ostvarivanja prava na naknadu.

Svaki idući obrok se plaća najkasnije do 31.12. tekuće godine. Uvjet za isplatu godišnje
naknade je dostava potvrde o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za podnositelja zahtjeva,
dijete i drugog roditelja ukoliko ga ima.
Prebivalište podnositelja zahtjeva utvrđuje se u postupku koji se vodi pred Jedinstvenim
upravnim odjelom Općine Bol, a dokazuje se svim sredstvima prikladnim za dokazivanje te u
tu svrhu službena osoba može pribaviti isprave (potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
putovnica, potvrda o mjestu i visini nastanka troškova električne energije, vode i telefona,
potvrda o mjestu prijema poštanskih pošiljaka, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava
o izabranom liječniku, potvrda o mjestu podnošenja porezne prijave te ispis iz evidencije
Agencije za obalni linijski i pomorski promet u sustavu otočke iskaznice i dr.), uzeti izjavu
podnositelja zahtjeva, saslušati svjedoke te obaviti očevid.
Ako službena osoba u provođenju postupka dođe do saznanja da podnositelj zahtjeva ne živi
na adresi prijavljenog prebivališta, Jedinstveni upravni odjel Općine Bol dužan je o tome
izvijestiti Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku radi utvrđivanja stvarnog prebivališta
podnositelja zahtjeva.
Jedinstveni upravni odjel Općine Bol će na temelju zaključka Odbora za socijalnu skrb i
zdravstvenu zaštitu u postupku odlučivanja donijeti rješenje kojim se zahtjev podnositelja
prihvaća i utvrđuje se pravo na novčanu potporu za novorođeno dijete, ili rješenje kojim se
zahtjev podnositelja odbija kao neosnovan zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovom
Odlukom, ili rješenje kojim se zahtjev podnositelja odbacuje kao nepravodoban ili kao
neuredan ako nije potpisan, ne sadrži potrebne podatke ili nisu priložene potrebne isprave.
Protiv rješenja koje donosi JUO Općine Bol podnositelj ima pravo žalbe. Žalba se podnosi
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol uroku 15 (petnaest) dana od dostave rješenja te se
na istu ne plaća upravna pristojba.
O žalbi odlučuje drugostupanjsko tijelo odnosno nadležni ured u SDŽ.
5. Naknada za troškove prijevoza
Članak 18.
a) Naknada za troškove prijevoza po Braču
Ukoliko se pravo na besplatan javni prijevoz po otoku Braču ne ostvaruje na osnovi
nekih drugih prava, općina Bol će u cijelosti financirati javni prijevoz korisnika prava na
uzdržavanje, članova obitelji poginulih hrvatskih branitelja, HRVI Domovinskog rata prve i
druge skupine korisnika materijalne zaštite i osoba starijih od 50 godina koje imaju
zdravstveno opravdane zahtjeve za učestalo korištenje javnog prijevoza ( medicinske terapije i
slično).
6. Naknada za školovanje-novčana pomoć
Članak 19.
Pravo na naknadu za školovanje-novčanu pomoć mogu ostvariti redovni učenici
srednje škole i studenti sa prebivalištem na području općine Bol sukladno Odluci o
stipendiranju učenika i studenata.

7. Naknada za troškove nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole
Članak 20.
Pravo na naknadu troškova nabavke radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala
udžbenika za učenike osnovne škole mogu ostvariti svi redovni učenici koji polaze Osnovnu
školu Bol.
Zahtjeve za ostvarivanje prava iz stavaka 1. ovog članka podnosi Osnovna škola Bol.
Sredstva za naknadu troškova nabavke radnih bilježnica i dugih obrazovnih materijala
iz ovog članka osiguravaju se u proračunu Općine Bol za svaku pojedinu godinu, a visina
naknade utvrđuje se zaključkom načelnika.
8. Drugi oblici naknada
Članak 21.
a) ugovor o doživotnom uzdržavanju
Osobama koje raspolažu određenom imovinom, a nalaze se u stanju socijalne potrebe,
omogućit će se sklapanje ugovora o doživotnom uzdržavanju sa općinom Bol.
b) zlatni pir i dijamantni pir
Bračnim parovima koji slave zlatni pir (50 godina braka), isplatit će se novčana
naknada u iznosu od 3.000,00 kn, na osnovi zahtjeva prema Odboru i uz dostavu potrebnih
potvrda.
Bračnim parovima koji slave dijamantni pir (60 godina braka), isplatit će se novčana
naknada u iznosu od 5.000,00 kn, na osnovi zahtjeva prema Odboru i uz dostavu potrebnih
potvrda.
Zahtjevi prateću dokumentaciju za isplatu ove naknade treba podnijeti odboru za
socijalnu skrb u roku najkasnije od tri mjeseca nakon ostvarivanja prava
c) potpomognuta oplodnja
Bračnim parovima, od kojih barem jedan bračni drug ispunjava uvjete iz čl. 5. Odluke,
isplatit će se pomoć za financiranje potpomognute oplodnje, na osnovi zahtjeva i uz dostavu
potrebnih liječničkih potvrda.
Ova pomoć se može isplatiti u maksimalnom iznosu od 7.000,00 kn godišnje, a istom
paru se može isplatiti maksimalno pet godišnjih naknada.
d) stalna (mjesečna) novčana pomoć za višečlane obitelji
Obiteljima sa četvero, petero ili više malodobne djece do 18 godine starosti davat će se
mjesečna pomoć u iznosu od 300,00 kn po djetetu.
Prilikom utvrđivanja broja djece uzimaju se u obzir djeca mlađa od 18 godine.
Odbor donosi odluku o davanju ove pomoći i o obustavi ove pomoći za pojedinu
kalendarsku godinu.
e) stalna (mjesečna) novčana pomoć za socijalno ugroženim osobama
Obiteljima sa posebno ugroženim socijalnim statusom (nesposobnost za rad zbog
bolesti, česta putovanja zbog liječenja, samohrani roditelji sa dvoje ili više djece) može se
davati stalna mjesečna pomoć u iznosu od 1.000,00 kn.
Odbor donosi odluku o davanju ove pomoći i o obustavi ove pomoći za pojedinu
kalendarsku godinu.

f) pomoći za liječenje
Ovisno o potrebama i mogućnostima, općina Bol će pružati pomoć za zadovoljavanje
osnovnih životnih potreba vezanih za zdravstvenu zaštitu (nabava nužnih lijekova, dio
troškova hospitalizacije bolesnika u vremenu koje prelazi zdravstveni standard, dio troškova
prijevoza i smještaja izvan Bola radi liječničke terapije i dr.).
Pomoć za liječenje teških bolesnika se isplaćuje u maksimalnom iznosu do 5.000,00
kn godišnje na temelju odluke Odbora.
Načelnik može odobriti istom bolesniku još 5.000,00 kn godišnje.
Vijeće općine Bol može odobriti istom bolesniku još 5.000,00 kn godišnje.
g) podmirenje troškova djece u ustanovama za predškolski odgoj
Za djecu korisnika pomoći za uzdržavanje, djecu u udomiteljskim obiteljima, djecu
samohranih roditelja, te djecu HRVI Domovinskog rata I i II skupine, koji polaze Dječji vrtić
na Bolu podmirivat će se u cijelosti troškovi koje bi trebali snositi roditelji te djece za njihov
boravak u dječjem vrtiću Mali princ.
Za djecu sa posebnim potrebama općina Bol će podmirivati troškove koje bi trebali
snositi roditelji te djece za njihov boravak u dječjem vrtiću Mali princ i troškove stručne
osobe koja radi sa djetetom sa posebnim potrebama.
Ukoliko iz iste obitelji u isto vrijeme više djece polazi Dječji vrtić, onda drugo dijete
ima popust 40 % na cijenu usluge, a treće dijete i svako iduće dijete ne plaća cijenu usluge.
Na temelju posebnog zaključka načelnika mogu se odobriti i drugi oblici socijalnih
naknada.
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA
IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 22.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se
na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.
Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev
bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke.
Članak 23.
Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi određenih ovom
Odlukom podnosi se Upravnom odjelu.
Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne
radi utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (rješenje
o zajamčenoj minimalnoj naknadi, izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva, uvjerenje o
nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).
Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini,
kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom
izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi.
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz
socijalne skrbi, korisnik odgovara materijalno i kazneno.

Članak 24.
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u
prvom stupnju odlučuje rješenjem Upravni odjel, temeljem Zaključka Odbora za socijalnu
skrb, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno.
Rješenje o pravu na naknadu Upravni odjel donosi u roku od 30 dana od dana
donošenja Zaključka Odbora.
O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Splitskodalmatinske županije, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
Članak 25.
Korisnik je obvezan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu
na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u roku od 8 dana od dana nastanka
promjene.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne
skrbi Upravni odjel će donijeti novo rješenje.
Članak 26.
Upravni odjel nadzire koriste li se odobrena sredstva za svrhu za koju su namijenjena.
Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dati pismeno izvješće o korištenju
odobrenih sredstava.
Članak 27.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom,
obvezan je Općini nadoknaditi štetu, ako je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili
je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario
pravo koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe
na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.
VI. VOĐENJE EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE
Članak 28.
Jedinstveni upravni odjel će ustrojiti i voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju
prava iz sustava socijalne skrbi propisanih Zakonom i ovom Odlukom te o tome sastavljati
izvješća.
Jedinstveni upravni odjel dužan je izvješća iz stavka 1. ovog članka dostavljati
Splitsko-dalmatinskoj županiji.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.
Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe
važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.
Članak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Program socijalnih potreba na
području Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 1/16).
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Bol“.
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