Prava iz Odluke o socijalne skrbi
- O B R A Z L O Ž E NJ E –

Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 05. veljače 2015.
godine, donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi kojom su utvrđena prava iz socijalne skrbi koja
osigurava Općina Hrvatska Dubica i to: korisnike socijalne skrbi, uvjete ostvarivanja prava iz
socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
Ista je objavljena u službenom glasilu Općine Hrvatska Dubica „Službeni vjesnik“
broj: 3/15 – u nastavku: Odluka o socijalnoj skrbi.
Odredbom članka 25. Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je sljedeće:
„U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati
najmanje trideset, a najviše devedeset sati mjesečno.
Korisnici ostalih naknada iz ove Odluke, za svakih 150,00 kuna, odobrene naknade iz
socijalne skrbi, obvezni su odraditi osam sati rada za opće dobro.
Neodazivanjem korisnika na obavljanje rada za opće dobro, isti gubi pravo na
odobrenu naknadu iz socijalne skrbi.“
Odredbom članka 27. Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je sljedeće:
„Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće
se na zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.“
Odredbom članka 28. Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je sljedeće:
„Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, utvrđenih 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 (izjavu
o članovima zajedničkog kućanstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o
nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).„
Odredbom članka 31. Odluke o socijalnoj skrbi utvrđeno je sljedeće:
„O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada propisanih ovom Odlukom u
prvom stupnju odlučuje rješenjem Upravni odjel.
Rješenje o pravu na naknadu Upravni odjel donosi u roku od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva.“

Odredbom članka 39. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj
157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) propisano je da u
minimalne naknade
Ova obveza korisnika
izvršava se sukladno
metodologiji Programa društveno korisnog rada nadležnog centra za socijalnu skrb i to na
način da se, temeljem utvrđenoga popisa, pozivaju radno sposobni ili djelimično radno
sposobni građani s područja Općine Hrvatska Dubica – primatelji zajamčene minimalne
naknade i isti raspoređuju na obavljanje poslova utvrđenih Programom rada za opće dobro
koji donosi općinski načelnik za tekuću godinu.
Programom rada za opće dobro tijekom 2016. godine, KLASA: 550-01/1601/01,URBROJ: 2176/10-01-16-01 od 18.01.2016. godine, utvrđen je popis poslova i način
obavljanja rada za opće dobro na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2016. godine koji
se odnose na korisnike zajamčene minimalne naknade koju isplaćuje Centar za socijalnu skrb
i korisnike drugih naknada utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi.
Slijedom navedenoga izreka rješenja o odobrenju nekoga od prava utvrđenih Odlukom
o socijalnoj skrbi, među inim, mora sadržavati i točku kojom se korisniku utvrđuje obveza
rada za opće dobro.
Uvidom u izvršenje Programa rada za opće dobro tijekom 2016. godine, utvrđeno je
sljedeće:
- 17 korisnika zajamčene minimalne naknade, tijekom 2016. godine, odradili su 3570 sati
rada za opće dobro na području Općine Hrvatska Dubica
- korisnici drugih naknada, utvrđenih Odlukom o socijalnoj skrbi, tijekom 2016. godine, nisu
pozivani na obavljanje rada za opće dobro.
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