PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.
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Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.
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Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
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iznosu od 105.000 kuna.
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staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
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Članak 3.
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1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
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Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
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ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.
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Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
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U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
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- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
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Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
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Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
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Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik
Općine Stara Gradiška“ br. 3/14) u članku 3. iza točke 4. dodaje se nova točka 6. koja glasi:
„6. novčana pomoć staračkim kućanstvima.“
Članak 2.
U članku 6. brišu se riječi „električnu energiju,“.
Članak 3.
Članak 10. i naslov iznad članka 10. se brišu.
Članak 4.
Iza članka 20. dodaju se novi članci 21.a, 21.b, 21.c-- i naslov koji glasi:
„5. Novčana pomoć staračkim kućanstvima
Članak 21.a
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju staračka kućanstva koja su u protekloj godini
ostvarila dohodak
- jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno jednočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.000 kuna mjesečno dvočlano kućanstvo,
- jednaki ili manji od 2.500 kuna mjesečno tročlano kućanstvo.
Članak 21.b.
Staračkim kućanstvom smatra se kućanstvo čiji je član odnosno čiji su svi članovi
stariji od 65 godina.
Članak 21.c
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1000,00 kuna a isplaćuje se u dva
jednaka obroka tijekom kalendarske godine.“
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Općine Stara Gradiška“.

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 32. Statuta Općine Stara
Gradiška
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI
Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška donijeta je 2014. godine.
Odlukom je, između ostalog, utvrđeno pravo na naknadu troškova električne energije korisnika prava
na naknadu za troškove stanovanja odnosno korisnika zajamčene minimalne naknade. S obzirom da
korisnici zajamčene minimalne naknade imaju status ugroženog kupca energenta kojima se troškovi
električne energije do iznosa od 200,00 kuna mjesečno podmiruju iz državnog proračuna, potrebno je
izmijeniti Odluku.
Izmjenama i dopunama Odluke predlaže se uvođenje prava na pomoć staračkim kućanstvima bez
prihoda ili s niskim prihodima.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE
Za provođenje ove Odluke, kao i do sada, potrebno je osigurati sredstva u proračunu Općine, u okviru
programskih aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.
U Proračunu općine Stara Gradiška za 2019.godini osigurana su sredstva za provedbu ove Odluke u
iznosu od 105.000 kuna.
IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENE ODLUKE
Uz članak 1.
Odredbama ovog članka utvrđuje se pravo na novčanu pomoć staračkim kućanstvima.
Uz članak 2. i članak 3
Odredbama ovih članka ukida se naknada za podmirenje troškova električne energije.
Uz članak 4.
Ovim člankom dodaju se članci 21.a, 21.b i 21.c kojima se propisuju uvjeti za dodjelu pomoći
staračkim kućanstvima, definiraju staračka kućanstva te određuje iznos pomoći.
Uz članak 5.
Ovim člankom propisuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke.
V. TEKST ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU ILI DOPUNJUJU
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na dar za novorođeno dijete,
3. pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi,
4. pravo na jednokratnu pomoć,
5. pravo na troškove ogrjeva.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. ovog članka, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno
Članak 6.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, električnu energiju, vodu i odvodnju, odvoz i
deponiranje komunalnog otpada i komunalnu naknadu.
Naknada za podmirenje troškova električne energije
Članak 10.
Visina novčanog iznosa naknade za podmirenje troškova električne energije utvrđuje se na
osnovu broja članova kućanstva na način da za samca odnosno prvog člana kućanstva iznosi 40,00
kuna, a za svakog sljedećeg člana kućanstva 10,00 kuna.
Novčani iznos iz stavka 1.
ovog članka Općina u ime i za račun korisnika uplaćuje pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke
električne energije.

