Na temelju članka 117.Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“(„Narodne novine“ 153/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, br. 3/13),
Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 4.sjednici održanoj dana 28. studenog 2017. donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih
pomoći socijalno ugroženim osobama
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju se i uređuju uvjeti i način dodjele jednokratnih financijskih ponoći socijalno
ugroženim osobama i postupak ostvarivanja prava na dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći (u daljnjem
tekstu: pomoć) iz sredstava proračuna Općine Kotoriba.
Članak 2.
Pomoć iz članka 1. ove Odluke može ostvariti samac ili obitelj.
Članak 3.
Jednokratnu pomoć mogu ostvariti korisnici iz članka 2. ove Odluke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
- prebivalište ili stalni boravak na području Općine Kotoriba posljednjih šest mjeseci prije podnošenja
zahtjeva (uključujući sve članove obitelji),
- mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:
-za samca najviše u iznosu od 1.500,00 kn,
-za kućanstvo najviše u iznosu od 1.000,00 kuna po članu kućanstva,
- financijske teškoće u podmirivanju osnovnih životnih potreba korisnika te drugih trenutačnih potreba
kao što su školovanje djeteta, nesretni slučaj u obitelji, velika šteta u kućanstvu nastala zbog nesreće,
vremenske nepogode ili požara, gubitka posla i redovitih mjesečnih primanja, skupo liječenje teške bolesti, smrt
člana kućanstva i slično.
Članak 4.
Samac ili obitelj iz članka 2. ove Odluke mogu ostvariti pomoć u najvišem iznosu od 1.000,00 kuna
tijekom proračunske godine.
Članak 5.
Prednost pri odobravanju jednokratne novčane pomoći imaju podnositelji zahtjeva koji zadovoljavaju sve
uvjete iz ove Odluke ,a nisu korisnici naknade zajamčenog minimalnog dohotka pri centru za socijalnu skrb.
Članak 6.
Pomoć se ostvaruje temeljem zahtjeva korisnika i pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje
postojanje uvjeta za ostvarivanje pomoći sukladno odredbama ove Odluke.
Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine:
- dokaz o prebivalištu podnositelja zahtjeve ( preslika osobne iskaznice ili uvjerenje nadležnog tijela),
- dokazi o broju članova obitelji podnositelja zahtjeva i njihovom prebivalištu (preslika osobnih
iskaznica, rodnih listova),
- dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i članova obitelji (dokaz o plaći, mirovini, stalnoj novčanoj
pomoći, naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, drugim primanjima),
- dokaz o nezaposlenosti, ako je podnositelj zahtjeva ili član obitelji nezaposlena osoba,
- ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija, smrtni list,
zapisnik nadležnog tijela o događaju i dr.)
Članak 7.
Zahtjev za ostvarivanje pomoći s pripadajućom dokumentacijom podnosi se u Jedinstveni upravni odjel
Općine.
Ispunjavanje uvjeta za ostvarivanje pomoći propisanih ovom Odlukom utvrđuje Socijalno vijeće Općine
Kotoriba.

Članak 8.
Socijalno vijeće Općine Kotoriba imenuje Općinsko vijeće Općine Kotoriba.
Socijalno vijeće ima predsjednika i dva člana.
Članak 9.
Na temelju prijedloga Socijalnog vijeća iz članka 8. stavka 2- ove Odluke, Općinski načelnik Općine
Kotoriba donosi Odluku o zahtjevu.
Jedinstveni upravni odjel općine dužan je o Odluci Općinskog načelnika Općine Kotoriba izvijestiti
podnositelja zahtjeva.
Članak 10.
Zahtjevi se mogu podnositi do iskorištenja sredstava koja su za jednokratne pomoći osigurana u
Proračunu Općine Kotoriba.
Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje odobrenih sredstava.¸
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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