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REPUBLIKA HRVATSKA                                             
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OIB 84077929159 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 
KLASA: 021-05/23-01/___ 
URBROJ: 2163-22-________ 
Kršan, _________ 2023. 

         Temeljem čl. 17. st. 1. i članka 289. st. 1. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' 
br. 18/22., 46/22., 119/22.), čl. 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(«Narodne novine» br. 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19., 144/20.) 
te članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09., 05/13., 02/18., 
05/20., 02/21.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana  _________________ 
2023. donosi 

O D L U K U 

o I. izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 13/22. i 14/22.) 
u članku 6. mijenja se st. 2 koji glasi: 
„ (2) Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. Ako korisnik 
socijalne skrbi koristi neka prava na temelju drugih osnova, ne može ista prava ostvariti 
temeljem ove Odluke, osim iznimno u slučaju ugroženih kupaca energenata.“ 

 
 

Članak 2. 
 
U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„Članak 14. 

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi: 
 

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja: 
 

1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,  

1.2. pravo na naknadnu za troškove komunalne naknade,  

1.3. pravo na naknadu za usluga korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih 

voda, 

1.4. pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije, 

1.5. pravo na pomoć u plaćanju troškova ogrijeva (samo za korisnike zajamčene 

minimalne naknade sukladno Zakonu) 

mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr
http://www.krsan.hr/


- NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE- 

1.6. pravo na pomoć u plaćanju troškova nastalih zbog radova na povećanju energetske 

učinkovitosti (samo za korisnike zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu) 
 

 

2. pravo na potpore u vezi s odgojem i obrazovanjem – demografske mjere:  
 

2.1. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu učenika osnovnih škola, 

2.2. pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (Odluka općinskog 

načelnika), 

2.3. pravo na sufinanciranje učeničkog doma učenika srednjih škola (Odluka općinskog 

načelnika i Uredbe Vlade RH), 

2.4. pravo na pomoć za nabavku školskih udžbenika (Odluka općinskog načelnika), 

2.5. pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (Odluka Općinskog vijeća), 

2.6. pravo na sufinanciranje školskih izleta / edukacija (Odluka općinskog načelnika), 
 

 

3. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavu opreme za novorođenčad, 

4. pravo na besplatnu hranu za dojenčad, 

5. pravo na pomoć za osobe s teškoćama u razvoju (Odluka općinskog načelnika), 

6. pravo na novčani bon povodom božićnih i uskršnjih blagdana za umirovljenike, domaćice 

i nezaposlene osobe s navršenih 55 godina života, 

7. pravo na jednokratnu novčanu pomoć / bon za prehranu, 

8. pravo na podmirenje pogrebnih troškova,  

9. pravo na sufinanciranje troškova prijevoza mamografskog pregleda (Odluka općinskog 

načelnika),  

10. Pravo na sufinanciranje medicinskih pomagala i opreme 
11. Ostali oblici pomoći.“ 
 

Članak 3. 

Članak 15. mijenja se  i glasi: 

„Članak 15. 
 

(1) Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji 
ispunjavaju socijalni uvjet - zajamčena minimalna naknada, ostali socijalni uvjeti (pravo na 
osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu), uvjet prihoda i poseban uvjet (pod 
posebnim uvjetom pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici pod t. 1. i t. 2. 
članka 12. ove Odluke).  

(2) Korisnicima socijalnog uvjeta – zajamčena minimalna naknada priznaje se, temeljem 
rješenja Zavoda, pravo iz st. 1. ovog članka u visini do 30% zajamčene minimalne naknade 
(prema dostavljenim računima korisnika koji ne prelaze 30% zajamčene minimalne naknade) 
te isplaćuje direktno na tekući račun korisnika za sljedeće troškove: 

− naknadu za troškove najamnine,  
− naknadu za uslugu korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda,  
− pomoć u plaćanju utroška električne energije,  
− pomoć u plaćanju troškova nastalih zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti,   
sve iz sredstava Proračuna Općine Kršan.“ 
 
Korisnicima socijalnog uvjeta - zajamčena minimalna naknada će se dodatno priznati troškove 
koji se odnose na pomoć za:   
 
− naknadnu za troškove komunalne naknade iz sredstava Proračuna Općine Kršan, 
− pomoć u plaćanju troškova ogrijeva iz  proračunskih  sredstava RH, 
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(3) Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno direktno na tekući račun: korisnicima 
ostalih socijalnih uvjeta (pravo na osobnu invalidninu i pravo na doplatak za pomoć i njegu), 
uvjeta prihoda i posebnih uvjeta, ostvarenih temeljem nadležnih tijela, prema navedenim 
kategorijama, i to u visini od: 

− Samac - do 15% iznosa zajamčene minimalne naknade,  

− Dvočlano kućanstvo - do 20% iznosa zajamčene minimalne naknade,  

− Tročlano kućanstvo - do 25% iznosa zajamčene minimalne naknade,   

− Četveročlano kućanstvo te kućanstva s više od četiri člana – do 30% iznosa zajamčene 
minimalne naknade. 
 

(4) Pravo iz stavka 3. ovog članka isplaćuje se mjesečno, direktno na tekući račun korisnicima 
ostalih socijalnih uvjeta, uvjeta prihoda i posebnog uvjeta (prema dostavljenim računima 
korisnika) za sljedeće troškove:  
 
- naknadu za troškove najamnine,  
- naknadu za uslugu korištenja javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, 
- pomoć u plaćanju utroška električne energije. 
 
Korisnicima socijalnih uvjeta iz st. 3. ovog članka dodatno se priznaju troškovi koji se odnose 
na pomoć za naknadnu za troškove komunalne naknade. 

(5) Osim uvjeta iz st. 2. i st. 3. ovog članka, pravo na pomoć za podmirenje komunalne naknade 
ostvaruje se i temeljem posebnog propisa: Odluke o komunalnoj naknadi Općine Kršan. 

(6) Korisnici pod točkom 3., 4. i 5. članka 12. ove Odluke oslobađaju se plaćanja komunalne 
naknade pri Općini Kršan.“ 

Članak 4. 

Članak 22. st. 1. mijenja se i glasi: 
 „Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu otac ili majka novorođenog djeteta, i to u iznosu 
od 550,00 € za prvorođeno dijete te po 135,00 € više za svako novorođeno dijete u obitelji.“ 
      
              

Članak 5. 

Članak 23. st. 1. mijenja se i glasi 
„Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršenih šest (6) 
mjeseci života, uz preporuku bolničkog specijaliste u visini 55,00 € mjesečno.” 

 
Članak 6. 

Točka 5. te članak 24. mijenjaju se i glase:  
„5. PRAVO NA POMOĆ ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU   

 
Članak 24. 

 
Za osobe s teškoćama u razvoju, s poremećajima u ponašanju, teškoćama u govoru i dr., 
sufinancira se prijevoz do najbliže odgojno obrazovne ustanove, boravak u odgojno-
obrazovnim ustanovama, odnosno provođenje zdravstvenih tretmana, temeljem rješenja 
nadležnih ustanova, preporuka nadležnog liječnika specijaliste i rehabilitatora prema Odluci 
općinskog načelnika Općine Kršan.“ 
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Članak 7. 

Članak 26. st. 3. mijenja se i glasi 
„(3) Istoj osobi ili obitelji, jednokratna novčana pomoć / bon, može biti dodijeljena u više navrata 
do najvišeg iznosa od 300,00 € godišnje, a iznimno u opravdanim slučajevima općinski 
načelnik može po preporuci Odbora odobriti do najvišeg iznosa od 600,00 € godišnje, a u 
većem iznosu prema Odluci Općinskog vijeća.“   

 

Članak 8. 

Članak 27. st. 3. mijenja se i glasi 
 „(3)Troškove pogrebnih usluga u iznosu od 135,00 € snosi Općina Kršan isplatom na tekući 
račun podnositelja zahtjeva.“ 

Članak 9. 

Mijenja se točka 10. i 11. te dodaje članak 28. a koji glasi: 
 
„10.  PRAVO NA SUFINANCIRANJE MEDICINSKIH POMAGALA I OPREME 

 

Članak 28.a. 

(1) Pravo na sufinanciranje medicinskih pomagala i iznajmljivanje medicinske opreme od 
Gradskog društva crveni križ Labin ostvaruje se u iznosu od 50% iznosa i to uplatom 
sufinanciranog dijela GDCK Labin.   

(2) Pravo iz st. 1. ovog članka ostvaruju korisnici socijalnih uvjeta s prebivalištem na području 
općine Kršan 

(3) Za odlučivanje prava iz ovog članka nadležan je općinski načelnik. 

 

11. OSLALI OBLICI POMOĆI“ 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom glasilu Općine Kršan”. 
 

 
 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 
 
                      __________________________   
                     Lucian Mrzlić 
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O b r a z l o ž e n j e  
uz Nacrt prijedloga  Odluke o I. izmjenama i dopunama 

 Odluke o socijalne skrbi Općine Kršan  
 

 
1 / PRAVNA OSNOVA 

 - Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22., 46/22., 119/22) 
 - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćen tekst, 
137/15, 123/17, 98/19,  144/20.) 

- Statut Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 5/13, 02/18, 
05/20, 02/21.) 
  

Zakonom o socijalnoj skrbi  utvrđeno je da  i jedinice lokalne samouprave sudjeluju u 
obavljanju djelatnosti socijalne skrbi, utvrđene su obaveze osiguranja sredstava za podmirenje 
troškova stanovanja pod uvjetima i na način propisano zakonom, obavezno  osiguranje 
sredstva osobama s zajamčenom minimalnom naknadom, te obveze izvješćivanja  jedinica  
lokalne  samouprave i sankcije u slučaju neprovođenja Zakona. 

  
2 / OSNOVNA PITANJA I POSTUPAK KOJA SE DEFINIRAJU OVIM AKTOM 

 Odluka iz socijalne skrbi (Službeno glasilo Općine Kršan 14/22) donesena je na 
Općinskom vijeću Općine Kršan, po provedbi javnog savjetovanja dana 22. studeni 2022.  
Izmjenama i dopunama ove Odluke dodatno se uređuje pravo na  financiranje medicinskih 
pomagala osoba  prema prijedlogu Gradskog društva crvenog križa Labin, pravo na besplatnu 
prehranu za dojenčad, pravo osoba s teškoćama ili poremećajima u ponašanju i sl., usklađuje 
se valuta plaćanja naknada  i ujedno u korist svih korisnika socijalne skrbi povećava 
sufinanciranje pomoći, a  posebno kod prava na naknadu troškova stanovanja i to  korisnika 
socijalnih uvjeta (zajamčene minimalne naknade i  ostalih socijalnih uvjeta, uvjeta prihoda i 
posebnog uvjeta) i time  osigurava  prava iznad standarda propisanih Zakonom.  

Općina Kršan kroz socijalni program i demografske mjere osigurava niz oblika pomoći 
koji znatno premašuju standard i obaveze utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi. 
 
 

3 / TEKST NACRTA AKTA 
 Priložen je u privitku. 
 

4 / FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 
Financijska sredstva za provedbu ovog akta osigurana su u Proračunu Općine Kršan 

Program socijalne skrbi. 
 

  
 

OPĆINA KRŠAN 
 

 

 


