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Na temelju članka 117. stavka 1., stavka 2. i stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne 

novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20), članka 19. stavak 1. 

alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-

vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 9/09, 

10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst), Gradsko 

vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj ______ sjednici održanoj dana  _________ 2020. godine,  

donosi 
 

O D L U K U  
o socijalnoj skrbi Grada Svete Nedelje  

 
 
 

I.  OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Sveta Nedelja 

(u daljnjem tekstu: Grad) propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad 
standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i 

postupak ostvarivanja tih prava. 

 
Članak 2. 

 Poslove u svezi ostvarivanja prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi propisanih ovom 

Odlukom obavlja Upravni odjel za opće poslove, lokalnu i mjesnu samoupravu, društvene 
djelatnosti i nabavu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), Povjerenstvo za socijalnu skrb i 
Gradonačelnik  svaki u svom djelokrugu sukladno odredbama ove Odluke.  

  
Članak 3. 

Prava i pomoći u sustavu socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom ne mogu se 

ostvarivati na teret Grada ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju 
prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba, osim iznimno u 
slučaju ostvarivanja jednokratne naknade propisane ovom Odlukom. 

 
   Članak 4. 

Sredstva za ostvarivanje prava i pomoći propisanih Zakonom osiguravaju se u 

proračunu Grada, a sredstva za ostvarivanje prava i pomoći utvrđenih ovom Odlukom iznad 
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standarda propisanog Zakonom osiguravaju se u proračunu Grada sukladno Programu javnih 

potreba u socijalnoj skrbi i proračunskim mogućnostima Grada za tekuću godinu. 
Broj korisnika socijalne skrbi, visina novčane pomoći i obuhvat socijalne usluge 

utvrđenih ovom Odlukom mogu biti ograničeni ovisno o stanju sredstava u Proračunu Grada, 
osim kod ostvarivanja prava za koja je Zakonom obvezna jedinica lokalne samouprave. 
 

Članak 5. 
Grad može pružanje usluga korisnicima pojedinih prava i pomoći u sustavu socijalne 

skrbi iz ove Odluke povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga i to 

na temelju ugovora kojeg sklapa s tom pravnom ili fizičkom osobom. 
 

Članak 6. 

 Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba  i životnih potreba 
osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 
 Svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, 

otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece 
i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi. 
 Smatra se da, u smislu ove Odluke, osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za 

podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti prodajom imovine ili davanjem imovine 
u zakup ili najam, a koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih 
životnih potreba.  

 

Članak 7. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje su neutralni 

i odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 
 

 
II.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 8. 
Korisnik prava iz socijalne skrbi prema ovoj Odluci je hrvatski državljanin koji na 

području Grada Svete Nedelje ima prijavljeno prebivalište te stranac i osoba bez državljanstva 

sa stalnim boravkom na području Grada Svete Nedelje. 

Samac ili obitelj za koje se utvrdi da imaju prebivalište na području Grada, a stalno 

borave na području druge jedinice lokalne samouprave, ne mogu biti korisnici prava iz ove 

Odluke.    

Prava iz sustava socijalne skrbi se ne mogu prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. 

U smislu odredbi ove Odluke, korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvariti više 

pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći, ako njihovo ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci 

i svrsi kojoj je namijenjeno. 

Korisnici socijalne skrbi, u pravilu, su: 

1) samac ili članovi obitelji/obitelj/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, 

2) dijete i mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske 

skrbi ili je žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, žrtva trgovanja ljudima, dijete 

s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju (s 

rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju i problemima socijalne 

integracije), dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez 

nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu, 

3) trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i 

odgovarajućih uvjeta za život,  
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4) obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna 

stručna pomoć ili druga potpora, te  osobe koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj 

zajednici i imaju zajedničku djecu,  

5) odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u 

zdravstvenom stanju zbog kojih nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim 

potrebama, žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,  

6) osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o svojim osnovnim 

životnim potrebama,  

7) osoba ovisna o alkoholu i opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,  

8) beskućnik,  

9) druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom i za koje se utvrdi prema 

okolnostima zahtjeva da je nužna pomoć i potpora. 

 
III.      PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 9. 
 Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovom Odlukom, korisnici socijalne skrbi 
mogu ostvarivati sljedeća prava ili pomoći iz socijalne skrbi: 

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
2. pravo na pomoć za troškove ogrjeva, 
3. pravo na jednokratnu pomoć, 

4. pravo na financiranje ili sufinanciranje pogrebnih troškova, 
5. pravo na financiranje ili sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom, 
6. pravo na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, 

7. pravo na troškove grobnog mjesta umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 
8. pravo na podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi, 
9. pravo na naknadu za roditelje njegovatelje ili njegovatelje. 
 

PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA  STANOVANJA  
 

Članak 10. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 

naknade, ali može se iznimno dodijeliti i pojedincu, odnosno kućanstvu koje nije korisnik 

zajamčene minimalne naknade ukoliko se radi o socijalno ekonomskim okolnostima koje to 

opravdavaju, a osigurana sredstva u Proračunu za tu namjenu su dostatna. 

Troškovi stanovanja se odnose na: najamninu, pričuvu, komunalnu naknadu, električnu 

energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, te druge troškove stanovanja u skladu sa posebnim 

propisima.  

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način 

da Grad djelomično ili u cijelosti podmiri račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 

izvršila uslugu. 

 

Članak 11. 

            Naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade može 

iznositi najviše do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade.  

Naknada za troškove stanovanja priznaje se u utvrđenim stvarnim troškovima 

stanovanja ukoliko su oni manji od iznosa polovice zajamčene minimalne naknade. Ukoliko su 

stvarni troškovi stanovanja veći od iznosa polovice zajamčene minimalne naknade, isplaćuje se 

naknada u iznosu polovice zajamčene minimalne naknade. 
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Članak 12. 

            Pravo na naknadu za troškove stanovanja u dijelu najamnine mogu ostvariti korisnici 

koji imaju status najmoprimca. 

            Status najmoprimca dokazuje se ugovorom o najmu stambenog prostora ovjerenom kod 

Javnog bilježnika. 

            Pravo na naknadu za plin i grijanje mogu ostvariti korisnici koji koriste navedeni 

energent.     

 

Članak 13. 

            Uz zamolbu za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, korisnik 

zajamčene minimalne naknade prilaže Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na 

zajamčenu minimalnu naknadu i odgovarajući dokaz o postojanju obveze plaćanja troškova 

stanovanja (ugovor o najmu,  računi za energente i sl.). 

            Naknada za troškove stanovanja isplaćuje se svaki mjesec osobno korisniku u gotovom 

novcu na blagajni Grada Svete Nedelje  ili izravno na tekući račun korisnika, što će rješenjem 

odrediti nadležni Upravni odjel.  

Izuzetno se naknada za troškove stanovanja može isplatiti i članu uže obitelji na kojeg 

glase režijski troškovi, uz pisano odobrenje korisnika zajamčene minimalne naknade. 

                                     

Članak 14. 

            Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva i 

isplaćuje se  za tekući mjesec od 10. do 15. dana u tekućem mjesecu. Pravo na naknadu troškova 

stanovanja priznaje se za cijelo vrijeme trajanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu.  

            Samac ili odrasla osoba koja predstavlja obitelj, a ostvaruje pravo na naknadu za 

troškove stanovanja, dužna je u roku od petnaest dana prijaviti Upravnom odjelu svaku 

promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili  visinu pomoći. 

            U slučaju promijenjenih okolnosti koje su od utjecaja na korištenje priznatog prava, 

povećanje ili smanjenje iznosa pomoći priznaje se s prvim  danom  sljedećeg  mjeseca, a gubitak 

prava s posljednjim danom  u mjesecu u kojemu je promjena nastala.   

 

        Članak 15. 

Iznos naknade za troškove stanovanja samcu ili kućanstvu koji nije korisnik zajamčene 

minimalne naknade ostvaruje se ocjenjujući okolnosti nastale potrebe, a najviše u iznosu do 

2.000,00 kuna ukupno godišnje, uz uvjet ispunjavanja kriterija iz članka 17. st. 4. toč. 1. i 2. ove 

Odluke i isti zahtjev se rješava po postupku kojim se rješava zahtjev za jednokratnu pomoć. 

 
PRAVO NA POMOĆ ZA TROŠKOVE  OGRJEVA  
 

Članak 16. 
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 3 m3 drva ili 
odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju, najkasnije do 30. rujna za tekuću 
godinu,  odlukom odredi Zagrebačka županija. 

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel 
podnosi Zagrebačkoj županiji  zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade 
koji se griju na drva najkasnije do kraja rujna tekuće godine, a temeljem podataka dobivenih od 

nadležnog Centra za socijalnu skrb. 
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva osiguravaju se u proračunu Zagrebačke 

županije koja osigurana sredstva prosljeđuje Gradu radi krajnje isplate korisnicima. 
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PRAVO NA JEDNOKRATNU POMOĆ 
 

Članak 17. 
 Jednokratna pomoć priznaje se samcu i kućanstvima koji na području Grada imaju 

prebivalište, a koji zbog trenutačnih okolnosti nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti  
zadovoljiti osnovne životne potrebe,  kao što su školovanje djeteta, teška bolest ili smrt člana 
obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, podmirenje  većih 

iznosa zaostalih režijskih troškova, nabavke drva za ogrijev u zimskim uvjetima, povećanih 
troškova zbog liječenja, te obiteljima starih, nemoćnih i teško bolesnih osoba o kojima nema 
tko skrbiti. 

Jednokratna pomoć se može odobriti najviše 4 (četiri) puta u toku jedne proračunske godine. 
Istom korisniku može se odobriti jednokratna naknada u iznosu do najviše 4.000,00 kuna 

ukupno godišnje, ovisno o obrazloženim potrebama podnositelja zahtjeva. 

Uvjet za ostvarenje jednokratne naknade ispunjava samac, odnosno kućanstvo  ukoliko je 
ispunjen  jedan od sljedećih uvjeta: 

1. socijalni uvjet -  korisnik ispunjava socijalni uvjet ako: 
-  ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,  
-  ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu, 
-  ostvaruje pravo na  osobnu invalidninu, 

2. uvjet prihoda - uvjet prihoda ispunjava korisnik s prosječnim mjesečnim prihodima 

koji ne prelaze sljedeće iznose: 
- za samca - 2.800,00 kn, 
- za dvočlano kućanstvo - 3.800,00 kn, 

- za tročlano kućanstvo  - 4.800,00 kn, 
- za četveročlano kućanstvo - 5.800,00 kn 
Ako u zajedničkom kućanstvu ima 5 i više članova, iznos prihoda povećava se za svakog 

člana za 500,00 kn. 

Prihodom u smislu stavka 4. toč. 2. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog 

prihoda samca ili obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga ukupni primitci, ukupni 

dohodak i sva materijalna sredstva koja samac ili obitelj, odnosno članovi kućanstva ostvare po 

osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, naknada ili primitaka prema drugim propisima, 

sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na neki drugi način. 

U prihod iz stavka 4. toč. 2. ovog članka ne uračunavaju se svi doplatci i novčane 

naknade navedene u članku 31. Zakona. 

Iznos prihoda obitelji umanjuje se za iznos koji, na temelju propisa o obiteljskim 

odnosima, član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji (alimentacija), 

sukladno članku 31. Zakona. 
Ako podnositelj zahtjeva za priznavanje prava utvrđenih ovom Odlukom ili član 

kućanstva podnositelja zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva ne ostvaruje prihod, smatrat će 
se da nije ostvario prihod u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno neće se 

primijeniti odredbe stavka 3. toč. 2. ovog članka. 
 

Članak 18. 
Iznimno, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih prvenstveno zbog nesretnog 

slučaja u kućanstvu, velike štete u kućanstvu nastale zbog nesreće ili elementarne nepogode, 
skupog liječenja teške bolesti i sličnih izvanrednih okolnosti, jednokratnu pomoć mogu ostvariti 
i korisnici čija primanja prelaze iznose iz članka 17. stavka 4. točke 2. ove Odluke, o čemu 

odluku donosi Gradonačelnik uz prethodno pribavljeno mišljenje Centra za socijalnu skrb. 
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Članak 19. 
Postupak za dodjelu jednokratne pomoći pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj 

služnosti kada nadležni Upravni odjel utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe potrebno 
pokrenuti postupak. 

Podnositelj zahtjeva, uz zahtjev dužan je dostaviti i svu dokumentaciju kojom dokazuje 

da ispunjava jedan od uvjeta za dodjelu jednokratne pomoći iz članka 17. ove Odluke, a u 
zahtjevu je dužan navesti obrazloženje namjene za koju treba pomoć. 

O priznavanju prava na jednokratnu pomoć odlučuje rješenjem nadležni Upravni odjel 

na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb, koje predlaže iznos, odnosno oblik pomoći 
razmatrajući okolnosti i činjenice svakog pojedinog predmeta, osim u slučaju iz članka 18. ove 
Odluke.                   

 
Članak 20. 

Jednokratna  pomoć može se odobriti u novcu, plaćanjem određenih troškova ili u 
naravi.           

Jednokratna naknada odobrava se u naravi kada je Povjerenstvo za socijalnu skrb 
mišljenja da je to povoljnije za korisnika ili da postoji vjerojatnost da se neće koristiti namjenski.                                 

Visina odnosno oblik pomoći određuje se ovisno o socijalnim i materijalnim  uvjetima 
u kojima samac ili obitelj žive.   

Odobrena jednokratna novčana pomoć se isplaćuje na tekući račun korisnika ili u 
gotovom novcu na blagajni Grada, što će utvrditi Upravni odjel Rješenjem. 

Izuzetno se može isplatiti putem poštanske uputnice ako korisnik stanuje u naselju koje 
nema javnog prijevoza ili ako je korisnik bolestan i slabo pokretan. 

 

Članak 21. 

 Pravo na jednokratnu  pomoć neće se odobriti samcu i obitelji ako se utvrdi:                      

- da imaju elemente standarda iznad realnih potreba i mogućnosti svojeg  obiteljskog 

kućanstva, obzirom na mjesečna  primanja, odnosno prihode koje ostvaruju u 

slučaju iz članka 18. ove Odluke,  

- da imaju članove obitelji koji su ih po Zakonu o obiteljskim odnosima dužni  

uzdržavati i koji im prema mišljenju Upravnog odjela i  Povjerenstva  mogu 

osigurati sredstva za tražene potrebe, 

- da se nalaze na izdržavanju kazne zatvora,  

- da su korisnici naknade za troškove stanovanja temeljem ove Odluke, a  pomoć traže 

za režijske troškove, 

- da su odbili rad za opće dobro na području Grada Svete Nedelje, 

 Kućanstvom se u smislu ove Odluke smatra svaka obiteljska zajednica ili druga 

zajednica osoba bez obzira na srodstvo koje zajedno stanuju i zajedno podmiruju troškove 

života, o čemu podnositelj zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću daje svoju 

izjavu. 

  

PRAVO NA FINANCIRANJE ILI SUFINANCIRANJE POGREBNIH TROŠKOVA 

 

Članak 22. 

Financiranje ili sufinanciranje pogrebnih troškova odobrava se korisniku koji nije 

korisnik zajamčene minimalne naknade, a za ukop osobe koja nema zakonskog ili ugovornog 

obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom 

uzdržavanju, a u trenutku smrti je preminula osoba imala prebivalište, odnosno boravište na 

području Grada.  

Pravo iz stavka 1. ovog članka se priznaje do iznosa osnovnih troškova pogreba u mjestu 

smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavanju se i troškovi prijevoza 

pokojnika. 
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Naknadu iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila 

troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje usluga pogreba koja je izvršila 

uslugu pogreba, a sve temeljem ispostavljenog računa za trošak pogreba. 

 

PRAVO NA FINANCIRANJE ILI SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA 

OSOBAMA S INVALIDITETOM 

 

Članak 23. 

  Pravo na financiranje odnosno sufinanciranje javnog prijevoza ima osoba s 

invaliditetom s prebivalištem na području Grada, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, i 

pod sljedećim uvjetima: 

 - osobama s utvrđenim invaliditetom od 100%, priznaje se pravo na financiranje u iznosu 

od 100% cijene mjesečne pokazne karte, a njihovoj pratnji u iznosu od 50% cijene mjesečne 

pokazne karte, za relaciju od mjesta stanovanja do krajnjeg odredišta (Samobor odnosno 

Zagreb), 

 - osobama s utvrđenim invaliditetom od 80% i više, priznaje se pravo na sufinanciranje  

u iznosu od 70% cijene mjesečne pokazne karte, i to na relaciji od mjesta stanovanja do 

Samobora, a na relaciji od mjesta stanovanja do Zagreba, ukoliko osoba s invaliditetom udruzi 

Sinergija Samobor na temelju liječničke dokumentacije dokaže kako ima  potrebe barem 5 (pet) 

puta mjesečno putovati u Zagreb iz zdravstvenih razloga (terapije,  pregledi i slično). 

  

Članak 24. 

Korisnici iz članka 23. ovog Programa dužni su Udruzi osoba s invaliditetom Sinergija  

Samobor podnijeti pisanu zamolbu zajedno s liječničkom i drugom dokumentacijom kojom se 

dokazuje pravo na financiranje odnosno sufinanciranje mjesečne pokazne karte. 

Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor predlaže popis osoba s invaliditetom 

nadležnom Upravnom odjelu, koji utvrđuje i ovjerava konačni popis osoba s invaliditetom s 

područja Grada Svete Nedelje koje ostvaruju pravo na financiranje odnosno sufinanciranje 

pokazne karte. 

 Korisnici kojima se odobri sufinanciranje pokazne karte osobno će uplatiti iznos od 30% 

cijene pokazne karte na prodajnim mjestima prijevoznika, a preostali iznos do ukupne cijene na 

odobrenoj relaciji podmirit će Grad Sveta Nedelja na žiro-račun prijevoznika temeljem računa. 

 Rok za podnošenje zamolbe za ostvarivanje prava na financiranje odnosno 

sufinanciranje javnog prijevoza osobama s invaliditetom za tekuću godinu traje do 31. ožujka 

iste godine. 

  

PRAVO NA NAKNADU ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE IZ   

DOMOVINSKOG RATA 

 

Članak 25. 

Pravo na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata priznaje se 

korisniku prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i 

članove njihovih obitelji, sukladno članku 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017).  

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata odobrit će se korisniku 

iz stavka 1. ovog članka u novcu na račun korisnika, temeljem mjesečnog popisa nezaposlenih 

hrvatskih branitelja koji se vodi pred nadležnim tijelom Zagrebačke županije. 

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata priznaje se u iznosu 

od 35% (tridesetpet posto) iznosa osnovice utvrđene naknade za nezaposlene hrvatske branitelje 

iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji i ista će se isplaćivati mjesečno, o čemu Upravni 

odjel donosi rješenje. 
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PRAVO NA TROŠKOVE GROBNOG MJESTA UMRLIH HRVATSKIH 

BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA 

 

Članak 26. 

Pravo na korištenje grobnog mjesta s betoniranim okvirom ostvaruju članovi obitelji 

preminulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog invalida 

Domovinskog rata koji je u trenutku smrti imao prijavljeno prebivalište na području Grada, a 

članovi uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na 

korištenje trećoj osobi. 

 

Članak 27.  

Članovi obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog ratnog vojnog 

invalida Domovinskog rata svoje pravo iz članka 26. ostvaruju pri pravnoj osobi koja upravlja 

grobljima na području Grada temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 

članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) i Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa 

uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18). 

 

Članak 28.  

Grad će podmiriti troškove u visini polovice iznosa predviđenog za kupnju jednog 

grobnog mjesta s betoniranim okvirom prema važećem cjeniku, a temeljem računa koji će 

Gradu ispostaviti pravna osoba koja upravlja grobljima, s pratećom dokumentacijom.  

 

Članak 29.  

U slučaju da se članovi obitelji preminulog hrvatskog branitelja i hrvatskog ratnog 

vojnog invalida Domovinskog rata odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice, pravo 

iz članka 26. primjenjuje se razmjerno jednostrukom grobnom mjestu. 

 

PRAVO NA PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ 

USTANOVI 

 

Članak 30. 

Pravo na sufinanciranje cijene programa gradskih, privatnih i vjerskih vrtića i jaslica iz 

Proračuna Grada priznaje se  u 100% iznosu djetetu  koje je upisano u programe predškolskih 

ustanova sa sjedištem u Gradu uz uvjet da dijete i oba roditelja/skrbnika/udomitelja imaju 

prebivalište na području Grada i uz uvjet: 

– rješenja nadležnih tijela u postupcima priznavanja prava  (Zavoda za mirovinsko osiguranje, 

Zavoda za zdravstveno osiguranje, Centra za socijalnu skrb) koja ista donose temeljem nalaza 

i mišljenja vještaka,  Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba 

s invaliditetom.  

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava iz ovog članka 

roditelj/skrbnik i udomitelj dostavlja predškolskoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom 

prosljeđuje Gradu u mjesecu zaprimanja kompletirane dokumentacije. 

Upravni odjel donosi rješenje o pravu na sufinanciranje cijene programa vrtića i jaslica 

kao i razdoblje ostvarivanje prava od mjeseca podnošenja zahtjeva s kompletiranom 

dokumentacijom do kraja pedagoške godine ili do mjeseca u kojem se isplaćuje posljednja od 

najviše 12 mjesečnih rata u pedagoškoj godini. 

Sredstva za podmirenje troškova boravka djece u dječjim vrtićima doznačavat će se na 

račun predškolske ustanove u kojoj je dijete smješteno temeljem mjesečnih obračuna 

predškolske ustanove. 
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PRAVO NA NAKNADU  ZA RODITELJE NJEGOVATELJE ILI NJEGOVATELJE 

 

Članak 31. 

 Pravo na naknadu ostvaruju roditelji njegovatelji ili njegovatelji s prebivalištem na 

području Grada kojima je to pravo priznato rješenjem Centra za socijalnu skrb. 

 Upravni odjel donosi rješenje o pravu na naknadu, načinu isplate i visini naknade u 

skladu s raspoloživim sredstvima proračuna i iznosu utvrđenom u Programu javnih potreba, a 

do 700,00 kuna mjesečno po korisniku. 

 Pravo na naknadu ostvaruje se na temelju Zahtjeva i odgovarajuće dokumentacije: 

 1. Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja 

ili status njegovatelja, 

2. preslike osobne iskaznice roditelja njegovatelja ili njegovatelja, 

3. preslike kartice bankovnog računa roditelja njegovatelja ili njegovatelja na koji će se 

isplaćivati naknada. 

 

 

IV.  RAD ZA OPĆE DOBRO 

 

Članak 32. 

Nezaposlenog radno sposobnog ili djelomično radno sposobnog korisnika zajamčene 

minimalne naknade i/li pomoći za podmirivanje troškova stanovanja i(li) i/ili primatelja 

jednokratne pomoći, nezaposlenog radno sposobnog ili djelomično radno sposobnog člana 

njihovog kućanstva, Grad prema njihovim mogućnostima i sposobnostima može uključiti u rad 

za opće dobro za svoje ili za potrebe udruga građana.  

Rad za opće dobro bez naknade može trajati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno. 

Ako se korisnik prava iz prethodnog stavka ovog članka iz neopravdanih razloga ne 

odazove pozivu Grada Svete Nedelja na obavljanje radova za opće dobro, Grad Sveta Nedelja  

će o tome obavijestiti Centar za socijalnu skrb u roku od osam dana. 

  

Članak 33. 

Provedba rada za opće dobro regulirat će se posebnom Odlukom o provođenju rada za 

opće dobro bez naknade za Grad Svetu Nedelju.  

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK  

 

Članak 34. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se 

na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog 

djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja, putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili po 

službenoj dužnosti temeljem saznanja i činjenica koje Upravni odjel prikupi obavljajući poslove 

iz socijalne skrbi.  

 

Članak 35. 

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Upravnom odjelu  ukoliko ovom Odlukom nije 

drukčije utvrđeno.  

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i 

imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.  

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i 

kazneno.  
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Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom 

korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti odgovarajuće isprave 

odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.  

Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva daje privolu službenoj osobi da  tražene 

podatke ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti 

osobnih podataka  i drugim važećim propisima, a u svrhu obrade i odlučivanja o zahtjevu.  

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od 

kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstvu podnositelja zahtjeva – 

korisnika ili na drugi odgovarajući način.           

 

Članak 36. 

 O zamolbama za priznavanje prava na određene oblike pomoći iz ove Odluke Upravni 

odjel donosi rješenje, osim u slučaju iz članka 18. Odluke u kojem odluku donosi 

Gradonačelnik.                

U postupku donošenja rješenja kojim se odobrava jednokratna pomoć, troškovi 

stanovanja korisnika koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade i pogrebni troškovi,  

Upravni odjel donosi rješenje na  prijedlog  Povjerenstva za socijalnu skrb, a u ostalim 

postupcima Upravni odjel donosi rješenje temeljem prethodno pribavljenih podataka nadležnih 

tijela koje vode evidenciju o istima.  

Članove Povjerenstva za socijalnu skrb imenuje Gradonačelnik svojom odlukom i čine  

ga tri člana, od čega su dva člana službenici Grada i jedan predstavnik Gradskog društva 

Crvenog križa Samobor. 

Povjerenstvo za dodjelu pomoći iz područja socijalne skrbi predlaže iznos naknade i 

vrstu pomoći, ocjenjujući okolnosti svakog pojedinog slučaja i vodeći računa o sredstvima 

osiguranima u Proračunu za tu namjenu, kao i o uvjetima koje mora zadovoljiti korisnik 

sukladno odredbama ove Odluke.  

Povjerenstvo se sastaje prema potrebi, a najmanje svaka dva mjeseca. 

U postupku rješavanja zamolbi, a na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, 

primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku. 

Žalba protiv rješenja donesenog u prvom stupnju, koju prvostupanjsko tijelo nije 

usvojilo, uputit će se na  rješavanje nadležnom upravnom tijelu Županije.                             

 

Članak 37. 

Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je prijaviti svaku 

promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku od 15 

dana od dana nastanka promjene.      

 

Članak 38. 

Grad je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 

propisanih ovom Odlukom.  

  

Članak 39. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan 

je vratiti neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako:  

- je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov 

udomitelj znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi 

protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,  

- je ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio 

promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov 

skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati, 
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- mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju 

ili mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem iznosu od iznosa određenog 

u rješenju.  

 

Članak 40. 

Kada nadležno tijelo Grada utvrdi okolnosti iz članka 39. ove Odluke, pozvat će 

korisnika da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana 

zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.  

 

             

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

  

 

Članak 41. 

Ova Odluka će se objaviti u Glasniku Grada Svete Nedelje, a stupa na snagu osmoga 

dana od dana objave. 

    

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

/Matej Vrdoljak, struc.spec.ing.techn.inf./ 

 

 
 

 
 


