Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
19/13), 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 6. sjednici održanoj dana 30.svibnja 2014.
godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi (KLASA: 550-01/14-01/2, URBROJ: 2182/03-01-14-1,
Skradin, 28. ožujka 2014.)., članak 4. mijenja se i glasi:
„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, a koja je kao uvjet
ostvarivanja određenog oblika pomoći propisana Zakonom,
2. korisnici svih ostalih oblika pomoći utvrđeni su ovom Odlukom“

Članak 2.
Članak 6., stavak 5., mijenja se i glasi:
„U razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se
odrekao prava na nasljeđivanje nekretnine“.
Članak 3.
U točki 4. riječ „topli“ mijenja se riječju „školski“.

Članak 4.
Članak 10., mijenja se i glasi:
„Pravo na pomoć za školski obrok u osnovnoj školi imaju učenici s područja
Grada Skradina čiji su roditelji ili skrbnici korisnici zajamčene minimalne naknade,
hrvatski državljani i stranci s prebivalištem na području Grada Skradina, a iznos
pomoći utvrđuje se početkom svake školske godine. Grad Skradin izvršava mjesečno
plaćanje računa pravnoj osobi s kojom je O.Š. Skradin ugovorila isporuku školskih
obroka, temeljem ispostavljenog računa za prethodni mjesec“.

Članak 5.
Članak 11., stavak 1., mijenja se i glasi:
„Jednokratnu pomoć odobrava gradonačelnik Grada Skradina, na temelju
pismene zamolbe samca ili obitelji s područja Grada Skradina, koji zbog trenutačnih
okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla i
sl.) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe“.

Članak 5.
Članak 14. mijenja se i glasi:
„Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke,
dovršit će se po odredbama Odluke koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja istih
postupaka.“

KLASA: 550-01/14-01/2
URBROJ: 2182/03-01-14-2
Skradin, 30. svibnja 2014.
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