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Člankom 43. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14. i 99/15.)
utvrđeno je:
"Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se
pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani
iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne)
samouprave, odnosno Grad Zagreb.
Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave,
odnosno Grad Zagreb donijet će najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.
Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, jedinica lokalne
samouprave podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na
drva nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave najkasnije do rujna tekuće godine za
sljedeću godinu."
Člankom 120. Zakona o socijalnoj skrbi određeno je:
"Decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne)
samouprave i Grada Zagreba su:
sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava,
materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb i
troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se putem pomoći izravnanja nedostajuća
sredstva u proračunima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje
decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančnih prava utvrđenih odlukama iz stavka 3. ovoga članka.
Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu po donošenju državnog proračuna za iduću godinu
donosi odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih
funkcija iz stavka 1. ovoga članka."
Vlada Republike Hrvatske donijela je 6. travnja 2016. godine Odluku o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda
centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini
("Narodne novine" broj 33/16.).
Točkom IV. Odluke utvrđeno je da jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad
Zagreb osigurava sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, da je kriterij za
izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva broj korisnika planiran u 2015. godini, te
da je mjerilo iznos od 950,00 kuna po korisniku.
Sukladno tome, minimalni financijski standard izdataka troškova ogrjeva korisnicima koji se
griju na drva za 2016. godinu za Osječko-baranjsku županiju određen je u iznosu od 5.855.800,00
kuna za 6.164 korisnika. U 2015. godini za troškove ogrjeva odobren je iznos od 6.005.900,00 kuna za
6322 korisnika. Utrošeno je 5.401.700,00 kuna za 5686 korisnika. Preostali iznos vraćen je u državni
proračun.
Prema točki VI. iste Odluke sredstva iz točke IV. jedinice područne (regionalne) samouprave,
odnosno Grad Zagreb dužni su rasporediti korisnicima sukladno odluci nadležne jedinice područne
(regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Odluke,
koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 43. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13.,
152/14. i 99/15.), članka 7. stavak 2. podstavak 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu
("Narodne novine" broj 33/16.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi točke
IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se
griju na drva u 2016. godini ("Narodne novine" broj 33/16.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na _____ sjednici ______________ 2016. godine

ODLUKU
o visini iznosa za troškove ogrjeva
korisnicima koji se griju na drva na
području Osječko-baranjske županije
u 2016. godini

Članak 1.
Korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima se rješenjem
nadležnog upravnog tijela Osječko-baranjske županije prizna pravo na troškove ogrjeva u 2016. godini
odobrava se novčani iznos u visini od 950,00 kuna.
Članak 2.
Odobreni novčani iznos korisnicima će se isplatiti putem nadležne jedinice lokalne
samouprave.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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