
1) Koja prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti korisnici temeljem Odluke o socijalnoj skrbi 
Grada Ozlja?  

 
Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja  br. 8/17) korisnici mogu 
ostvariti slijedeća prava iz socijalne skrbi:  

• naknada za troškove stanovanja: 

• naknada troškova ogrjeva 

• financiranje troškova prehrane učenika osnovnih škola  

• naknada za opremu novorođenog djeteta, 

• naknada za pogrebne troškove 

• boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade 

• sufinanciranje troškova prijevoza osoba s teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom 

• jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana 

• ostali oblici pomoći 
  
2) Tko može biti korisnik prava iz socijalne skrbi prema navedenoj Odluci? 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena Zakonom i ovom Odlukom ostvaruju hrvatski državljani koji imaju 
prebivalište na području Grada te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području 
Grada. 

 
Prava utvrđena ovom Odlukom ne odnose se na osobe koji iste ili slične oblike socijalne skrbi ostvaruju 
po drugoj osnovi, osobe koje nisu uredno prijavljene kod Zavoda za zapošljavanje ili su u razdoblju šest 
mjeseci prije podnošenja zahtjeva odbile ponuđeno zaposlenje, osobe koje mogu se mogu uzdržavati 
ili ostvariti prihode od prodaje imovine, davanjem u zakup ili najam imovine koja niti njemu niti članovima 
domaćinstva ne služi za stanovanje ili na kućanstva u kojem netko od članova obavlja samostalnu 
djelatnost ili je suvlasnik više od 50% udjela u trgovačkom društvu, o čemu podnositelj zahtjeva daje 
izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću. 

 
Prava iz socijalne skrbi su osobna prava koja se ne mogu prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati. 
Osim navedenih općih uvjeta, korisnik prava iz socijalne skrbi mora ispunjavati socijalni uvjet, imovinski 
uvjet ili poseban uvjet.  

 
Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju izvršnog rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb 
ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 
Imovinski uvjet (uvjet prihoda) ispunjava korisnik čiji prosječni mjesečni prihod iznosi: 

- samac – do 1.500,00 kn, 

- dvočlana obitelj – do 2.200,00 kn, 

- tročlana obitelj – do 2.800,00 kn, 

- četveročlana obitelj – do 3.300,00 kn, 

- peteročlana obitelj – do 3.700,00 kn. 

Ako u zajedničkom kućanstvu ima više od 5 članova, iznos (cenzus) prihoda za svakog člana povećava 

se za 300,00 kn. 

Prihodom u smislu st. 1. smatra se iznos prosječnih mjesečnih prihoda svih punoljetnih članova 

kućanstva ostvarenih u posljednja tri (3) mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno sva novčana 

sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način (primjerice 

primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) ostvarena u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno 

propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za iznos uplaćenog poreza i prireza.  

U prihod se ne uračunava osobna invalidnina, naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i 
njegu, doplatak za djecu, ostale naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i ovoj Odluci, stipendije za 
školovanje učenika ili studenata dok traje redovito školovanje ili studiranje te prava ostvarena temeljem 
posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove 
obitelji. 
 
Poljoprivredniku i članu njegovog domaćinstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno 
zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 



prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema godišnjoj poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne 
porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak. 
  
Iznos prihoda iz st. 3. i 4. ovog članka umanjuje se za iznos koji temeljem propisa kojim se uređuju 
obiteljski odnosi korisnik ili član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.  

 Poseban uvjet ispunjavaju korisnici: 
1) koji zbog izvanrednih okolnosti na koje nisu mogli utjecati (bolesti ili smrti člana obitelji, 

elementarne nepogode, gubitka posla ili dr.) nisu u  mogućnosti u cijelosti ili djelomično 
zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe ili životne potrebe članova domaćinstva; 
 

2) roditelji, staratelji ili udomitelji djeteta sa teškoćama u razvoju ili osobe sa invaliditetom ili 
punoljetne osobe kojima je utvrđena potpuna ili djelomična nesposobnost za rad. 
 

 
3)Tko može ostvariti pravo na naknadu za troškove stanovanja? 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade koji 
podnesu zahtjev za ostvarenje tog prava, do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate 
samcu, odnosno kućanstvu  utvrđene prema članku 30. stavku 1. Zakona o socijalnoj skrbi. 

Uz zahtjev podnositelj je dužan dostaviti dokaz o ispunjavaju uvjeta iz čl. 5. st. 1 (presliku osobne 
iskaznice) i čl. 7. ove Odluke, odnosno izvršno rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o utvrđivanju 
prava na zajamčenu minimalnu naknadu. 
  
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, 
vodu i odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.  
 
Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je svaki mjesec dostavljati Gradu uplatnice za troškove 
stanovanja, jer mu u protivnom neće biti plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem iz neopravdanih 
razloga nije izvršio svoju obvezu. 
  
Naknada za troškove stanovanja odobrava se korisniku na način da Grad u cijelosti ili djelomično plati 
račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, do iznosa utvrđenog st. 1. ovog 
članka.  
 
Naknada za troškove slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce isplaćuje se temeljem ovjerenog 
ugovora o najmu, na žiro račun najmodavca. 

 
  
4)Na koji način se mogu ostvariti prava iz socijalne skrbi? 

 
Postupak za ostvarivanje prava predviđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog 
bračnog ili izvanbračnog druga, zakonskog zastupnika, skrbnika, udomitelja ili punoljetnog djeteta. 
Zahtjev se podnosi JUO, Odsjeku za opće poslove i društvene djelatnosti na propisanim obrascima.  
  
Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o članovima zajedničkog kućanstva, 
o prihodima, imovini i o drugim činjenicama i okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.  
Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj odgovara materijalno i kazneno. 
 
Uz zahtjev za ostvarivanje nekog prava iz socijalne skrbi određenih ovom Odlukom podnositelj je dužan 
dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje nekog prava. 
Prilikom predaje zahtjeva, podnositelj zahtjeva predaje i vlastoručno potpisanu izjavu da su podaci 
navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da daje privolu službenoj osobi da iste 
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. 

JUO može postupak pokrenuti po službenoj dužnosti ako utvrdi ili sazna da je radi zaštite interesa osobe 
potrebno pokrenuti postupak. 
 


