Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08. i 36/09.), te članka 6. stavak
1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i čl. 39. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na svojoj 5. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava
Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakona)
osigurava Grad Skradin te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i
postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvariti na teret Grada Skradina ako je
Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih
pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi osiguravaju se
u Proračunu Grada Skradina, a sredstva za druge pomoći utvrđene ovom Odlukom
osiguravaju se sukladno proračunskim mogućnostima Grada Skradina za tekuću godinu.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je:
1. osoba koja ima važeće rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju
prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
2. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom Odlukom - hrvatski državljanin i
stranac sa prebivalištem na području Grada Skradina.

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA

Članak 5.
Pomoći po ovoj Odluci su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pomoć za stanovanje,
pomoć za ogrjev
pomoć za javni prijevoz za učenike srednjih škola,
pomoć za topli obrok učenika u osnovnoj školi,
jednokratna pomoć
pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta,

Pomoć iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka utvrđene su sukladno Zakonu.
Pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 3.-6. ovog članka ostvariti će se sukladno
proračunskim mogućnostima Grada Skradina za tekuću godinu.

1. Pomoć za stanovanje
Članak 6.
Pomoć za stanovanje može ostvariti samac ili kućanstvo ako:
-

ispunjava uvjete iz članka 4. stavak 1. točke 1.,

-

ispunjava uvjet prihoda naveden u Zakonu,

-

koristi stan ili kuću zadovoljavajuće korisne stambene površine,

nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih
stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor,
u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se
odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine,
-

nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

ne može ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju
propisa o obiteljskim odnosima,
na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik jednog ili više motornih vozila, vrijednost
kojeg/kojih je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknade i drugih primanja u
Republici Hrvatskoj, osim motornih vozila koja služi za prijevoz samca ili člana kućanstva

koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško
pokretne osobe ili obitelji sa 6 i više članova,
-

je radno sposobna osoba uredno prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba.

Uvjet prihoda iz stavka 1. alineja 2. ovog članka ispunjen je ako iznos prosječnog
mjesečnog prihoda ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen
zahtjev ne prelazi za samca do 900,00 kuna, za dvočlano kućanstvo do 1.400,00 kuna, uvećan
za 500,00 kuna za svaku daljnju osobu. Na uračunavanje prihoda primjenjuje se odredbe
Zakona.
Zadovoljavajuća korisna stambena površina iz stavka 1. alineje 3. ovog članka je stan
ili kuća iste ili manje veličine od 35m2 korisne površine za jednu osobu, za osobe s
invaliditetom 20% veći (42m2) samcu/kućanstvu za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
Članak 7.
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije,
plina, grijanja, vode, odvodnju i druge troškovi stanovanje u skladu s posebnim propisima.
Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovog članka priznaje se i odobrava temeljem
rješenja o priznavanju prava u polovici mjesečnog iznosa zajamčene minimalne naknade
sukladno članku 41. Zakona.
Grad Skradin djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili
fizičkoj osobi na području Grada Skradina koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz
stavka 1. ovog članka.
2. Pomoć za troškove ogrjeva
Članak 8.
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
priznaje se pravo na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišne osigura 3m³ drva ili
odobri novčani iznos u visini koju Odlukom odredi Šibensko-kninska županija.
3. Pomoć za javni prijevoz za učenike srednje škole
Članka 9.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza tijekom 10 mjeseci trajanja
školske godine, ostvaruju svi učenici s područja Grada Skradina koji pohađaju srednje škole, s
posebnom Odlukom Gradskog vijeća koja će biti donesena za svaku školsku godinu. Grad
Skradin izvršava mjesečno plaćanje računa prijevozniku temeljem ispostavljenog računa za
prethodi mjesec.

4. Pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj školi
Članak 10.
Pravo na pomoć za topli obrok u osnovnoj školi imaju učenici s područja Grada Skradina
čiji su roditelji ili skrbnici korisnici zajamčene minimalne naknade, sukladno članku 4., stavak
1. i 2. ove Odluke, a iznos pomoći utvrđuje se početkom svake školske godine. Grad Skradin
izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnoj školi temeljem ispostavljenog računa za prethodi
mjesec.

5. Jednokratna pomoć
Članak 11.
Jednokratnu pomoć odobrava gradonačelnik Grada Skradina, na temelju pismene
zamolbe samca ili obitelji koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji,
elementarnih nepogoda, gubitka posla i sl.) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe, neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ove Odluke.
Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji
vjerojatnost da se novčanim oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć
može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.
Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena jedan puta
godišnje, i to u najvišem pojedinačnom iznosu od 2.000,00 kuna.

6. Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta
Članak 12.
Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti iznos od 1.500,00 kuna, kao
pomoć za nabavu opreme za novorođenče, neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. ove
Odluke.
Pravo na dodjelu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog članka imaju roditelji, odnosno
samohrane majke ili očevi s prebivalištem na području Grada Skradina, uz predočenje
fotokopije rodnog lista djeteta.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Danom stupanja ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 15/11).

Članak 14.
Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će
se po odredbama ove Odluke.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vijesniku
Šibensko-kninske županije“.

KLASA: 550-01/14-01/2
URBROJ: 2182/03-01-14-1
Skradin, 28. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNICA
Katarina Šošić, v.r.

