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Na temelju članka 52. Zakona o sustavu 

državne uprave („Narodne novine“, broj 66/2019) te 

sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Odluke kojom 

se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o 

dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i 

primicima („Narodne novine“, br. 55/19 i 129/19), 

Općinski načelnik Općine Bebrina donosi  

 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ 

ODLUKE O UTVRĐIVANJU UVJETA I 

NAČINA PREUZIMANJA PODATAKA O 

DOHOCIMA I PRIMICIMA IZ EDIP-A 

I. 

Prihvaćam uvjete iz Odluke kojom se 

utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o 

dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i 

primicima za pristupanje sustavu Evidencije o 

dohocima i primicima (dalje u tekstu: sustav EDIP). 

 

II. 

 Svrhe za razmjenu podataka o dohocima i 

primicima iz sustava EDIP su: 
ŠIFRA 

SVRH

E 

OPIS 

SVRHE 

OBRAZLOŽENJE I ZAKONSKA 

OSNOVA 

S034 

Jednokrat

na 

novčana 

pomoć 

JLPS 

Svrha pristupa podacima je 

utvrđivanje ispunjavanja uvjeta 

prihoda radi ostvarivanja prava iz 

socijalne skrbi općine Bebrina 

temeljem članka 6. i 117. Zakona o 

socijalnoj skrbi „Narodne novine“ 

broj 157/13, 152/14,  

99/15,  52/16,  16/17, 130/17, 98/19, 

64/20 i 138/20) i članka 29. Pravilnika 

o socijalnoj skrbi općine Bebrina 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 22/2018). Prava koja 

korisnici ostvaruju a koja se utvrđuju 

predmetnom potvrdom sadržana su u 

člancima 17., 19. i 25. Pravilnika o 

socijalnoj skrbi. 

Korisnici prava iz socijalne skrbi (u 

daljnjem tekstu: Korisnik) prema 

Pravilniku o socijalnoj općine Bebrina 

skrbi jesu samac i kućanstvo koji 

nemaju dovoljno sredstava za 

podmirenje osnovnih životnih 

potreba, a nisu ih u mogućnosti 

ostvariti svojim radom, primitkom od 

imovine, od obveznika uzdržavanja ili 

na drugi način. Korisnici navedeno 

pravo mogu ostvariti podnošenjem 

zahtjeva Jedinstvenom upravnom 

odjelu uz koji prilažu pripadajuću 

dokumentaciju definiranu 

Pravilnikom. Pravo se ostvaruje 

ispunjenjem socijalnog uvjeta ili 

uvjeta prihoda. Korisnik ispunjava 

uvjet prihoda ako nema prihod viši od 

prihoda utvrđenog socijalnim 

programom Općine za tekuću godinu 

ili ako ukupni dohodak ostvaren u 

prethodnoj kalendarskoj godini po 

članu kućanstva mjesečno ne prelazi 

50% proračunske osnovice. 

Pravilnikom je propisano da se 

navedeni uvjet dokazuje potvrdom 

Porezne uprave o visini dohotka. 

Jednokratna naknada može se odobriti 

samcu ili kućanstvu koje zbog 

trenutačnih materijalnih teškoća nije u 

mogućnosti podmiriti osnovne 

životne potrebe. O zahtjevu za 

ostvarivanje prava odnosno naknada 

propisanih Pravilnikom odlučuje 

Povjerenstvo. Povjerenstvo donosi 

odluke na sjednicama.

 Povjerenstvo može u 

slučaju sumnje ili nesklada stvarnog 

stanja i priloženih isprava, odbiti 

zahtjev. Povjerenstvo predlaže 

donošenje rješenja o priznavanju 

prava.  

 

III. 

  Dohvat podataka iz sustava EDIP 

omogućuje se uspostavom sustava elektroničkog 

pristupa podacima razmjenom podataka putem web-

servisa koji Jedinstvenom upravnom odjelu općine 

Bebrina omogućava upit u realnom vremenu za 

pojedinačan OIB. 

IV. 

 Razdoblja za koja se omogućuje dohvat 

podataka iz sustava EDIP su kalendarska godina, 

razdoblje od dva do dvanaest mjeseci u kontinuitetu 

te mjesec prilikom čega je najmanja moguća godina 

za dohvat podataka 2014. godina, a početni mjesec ne 

može biti manji od siječnja 2014. i ne veći od dva 

mjeseca prije tekućeg mjeseca (n-2). 

 

V. 

 Kontakt osoba za dohvat podataka iz sustava 

EDIP u Općini Bebrina je Monika Stipanetić, viši 

referent za projekte i opće poslove u Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Bebrina, e-mail: 

projekti@bebrina.hr, tel:035/433-109. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 400-01/20-01/69 

URBROJ: 2178/02-01-21-5 

Bebrina, 11. veljače 2021. godine 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=12780
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=16812
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17761
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26201
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=40781
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44614
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46540
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Općina Bebrina    035/433-109   Ivan Brzić,  mag.ing.silv.univ.spec 

OIB: 52630455645       Općinski načelnik Općine Bebrina 

MB: 2575574    

 

Sjedište uredništva:   e-mail:    Urednik: 

Općina Bebrina    opcina@bebrina.hr  Ivana Penić, mag.iur. 

Bebrina 81        Pročelnik Jedinstvenog  

35254 Bebrina        upravnog odjela Općine 
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