
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O  PRIJEDLOGU 

ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA SVETE NEDELJE PUTEM INTERNETSKOG 

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Temeljem članka 117. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 

broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)  jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati sredstva za 

obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i posebnom propisu, a 

temeljem stavka 5. istog članka jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i 

socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je 

utvrđeno Zakonom, na način propisan općim aktom, ako u svom proračunu 

imaju za to osigurana sredstva. 

Predložen nacrt Odluke rezultat je višegodišnjeg praćenja socijalne situacije i 

potreba na području Grada Svete Nedelje kao i iskustva u primjeni odredbi iz 

dosadašnjih Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi koji su se donosili za 

svaku proračunsku godinu, sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.  

Nacrt Odluke ujedno je usklađen sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi 

kojima su zaštićeni najugroženiji stanovnici s prebivalištem na području Grada 

(korisnici zajamčene minimalne naknade). Odlukom su razrađena i utvrđena 

prava iznad zakonskog standarda (dodatna prava) za stanovnike s područja 

Grada Svete Nedelje, imajući u vidu ekonomsku situaciju populacije na 

području Grada ali i mogućnost odnosno raspoloživost nenamjenskih 

sredstava u Proračunu. 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Glavna svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika jest prikupljanje 

informacija o njihovim interesima, stavovima, prijedlozima i interesima  u vezi 

djelovanja Grada na području djelatnosti socijalne skrbi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Od 12. listopada 2020. godine do 10. studenog 2020. godine. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, 

PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante 

Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i 

mišljenja na  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje“  ili se 

dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: pitanja@grad-svetanedelja.hr  

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13 i 85/15.) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta 

dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu 

javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću. 
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