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REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
 

GRAD OZALJ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 551-01/18-01/39 
URBROJ: 2133/05-01-18-1 
Ozalj, 18. prosinca 2018.             
  
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17, 130/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13, 137/15, 123/17) i članka 
33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 2/18 – pročišćeni tekst), 
Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 14. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine, 
donijelo je  
  

 
O D L U K U 

 
o socijalnoj skrbi Grada Ozlja 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1.  
 

 Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Ozalj (u 
daljnjem tekstu: Grad) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (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. 
 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada 
ako je Zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona utvrđeno da se ta prava 
ostvaruju na teret Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba. 
  
 Svaki stanovnik Grada dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i 
potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 
  
 Svaki stanovnik Grada je dužan svojim radom, prihodom i imovinom pridonositi 
sprečavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne 
ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova 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. 
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II. NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 

Članak 3. 
 

 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. 
 

Članak 4. 
 

 O zahtjevu za ostvarivanje prava predviđenih ovom Odlukom u prvom stupnju 
rješenjem odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada Ozlja (u daljnjem tekstu: JUO), ukoliko 
ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno. 
  
 O žalbi protiv rješenja JUO odlučuje nadležno upravno tijelo Karlovačke županije. 
 
 
III.  KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 5. 
 
            Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvariti hrvatski državljani koji 
imaju prebivalište na području Grada, strani državljani i osobe bez državljanstva sa stalnim 
boravkom na području Grada te osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i 
stranci pod supsidijarnom zaštitom) koje zakonito borave u Republici Hrvatskoj kao i članovi 
njihovih obitelji. 
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Prava iz socijalne skrbi su osobna prava koja se ne mogu prenositi na drugu osobu 
niti nasljeđivati. 

 
 

IV. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA 
 

Članak 6. 
 

 Prava propisana ovom Odlukom korisnik može ostvariti ako, osim općih uvjeta iz čl. 
5., ispunjava: 

1) socijalni uvjet,  
2) imovinski uvjet ili 
3) poseban uvjet.  
 

 
Članak 7. 

 
 Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju izvršnog rješenja nadležnog centra 
za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 
 

Članak 8. 
 

 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. 
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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.  

Članak 9. 
 

 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. 

 
 
 

V. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 
 

Članak 10. 
 
 Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi: 

1. naknada za troškove stanovanja 
2. naknada troškova ogrjeva 
3. financiranje troškova prehrane učenika osnovnih škola  
4. naknada za opremu novorođenog djeteta, 
5. naknada za pogrebne troškove 
6. boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade 
7. sufinanciranje troškova prijevoza osoba s teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom 
8. jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana 
9. ostali oblici pomoći 

   
 

V/1. Naknada za troškove stanovanja 
 

Članak 11. 

 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 (dati 
na uvid osobnu iskaznicu) i čl. 7. ove Odluke, odnosno izvršno rješenje nadležnog centra za 
socijalnu skrb o utvrđivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, i uvjerenje o 
prebivalištu podnositelja zahtjeva. 
  
 Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu 
energiju, plin, grijanje, vodu i odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim 
propisima.  
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 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. 
  

V/2. Troškovi ogrjeva 
 

Članak 12. 
 

 Samcu ili korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se 
pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri 
novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Karlovačka županija. 
  
 Grad će na temelju evidencije nadležnog Centra za socijalnu skrb najkasnije do 15. 
prosinca tekuće godine podnijeti zahtjev Karlovačkoj županiji s podacima o korisnicima 
zajamčene minimalne naknade, koji su Gradu dostavili vlastoručno potpisanu izjavu danu 
pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da se griju na drva i da će sredstva utrošiti 
namjenski.  

 
V/3 Troškovi prehrane učenika osnovnih škola 

 
Članak 13. 

 
 Pravo na financiranje troškova prehrane učenika osnovnih škola ostvaruju redoviti 
učenici osnovnih škola čiji članovi kućanstva ispunjavaju, osim uvjeta iz čl. 5. ove Odluke, 
socijalni uvjet iz čl. 7. ili imovinski uvjet iz čl. 8. ove Odluke, koji to pravo ne ostvaruju po 
drugoj osnovi. 
  

 Za ostvarivanje prava iz st. 1, roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski 
zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev te uz zahtjev priložiti: vlastoručno potpisanu 
izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog 
domaćinstva i o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5., dati na uvid osobne iskaznice roditelja ili 
skrbnika, uvjerenje o prebivalištu učenika, potvrdu škole o redovitom upisu učenika, te dokaz 
o ispunjavanju uvjeta iz čl. 7. (rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o utvrđivanju 
zajamčene minimalne naknade) ili o ispunjavanju uvjeta iz čl. 8. (potvrdu poslodavca ili 
nadležne porezne uprave o prihodima svih članova domaćinstva isplaćenih u posljednja tri 
mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno potvrdu Zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti, a za učenike samohranih 
roditelja i dokaz o statusu samohranog roditelja).  

 Naknada za troškove prehrane iz st. 1. isplaćivat će se na žiro račun osnovne škole, 
nakon što iste dostave zahtjev za financiranje troškova prehrane sa popisom učenika i račun. 

Zahtjev se podnosi JUO od 1. kolovoza do 30. rujna 2019. godine te će se po proteku 

roka odbaciti. 

V/4 Naknada za opremu novorođenog djeteta 
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Članak 14. 

 Pravo na naknadu za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 2.000,00 kn imaju svi 
roditelji za djecu sa prebivalištem na području Grada Ozlja, rođenu u 2019. godini, od kojih 
barem jedan roditelj ima prebivalište na području Grada, neovisno o ispunjavanju ostalih 
uvjeta iz ove Odluke. 

 Za ostvarivanje prava iz st. 1, roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski 
zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev te uz zahtjev priložiti uvjerenje o prebivalištu ili 
dati na uvid važeću osobnu iskaznicu roditelja, te rodni list i uvjerenje o prebivalištu za dijete. 

V/5 Naknada za pogrebne troškove 

Članak 15. 

 Pravo na naknadu pogrebnih troškova umrlih osoba  može se ostvariti za osobe koje 
su u trenutku smrti imale prebivalište na području Grada, koje pravo na pogrebne troškove 
ne ostvaruju po drugoj osnovi, a nemaju članova uže obitelji (roditelja, supružnika, djece) ili 
su imale članove uže obitelji koji ispunjavaju uvjet iz čl. 5., te uvjete iz čl. 7. ili čl. 8. ove 
Odluke. 

 
Za ostvarivanje prava iz st. 1. članovi obitelji, kao i institucije socijalne skrbi mogu 

podnijeti zahtjev u roku od 60 dana od smrti osobe, te priložiti smrtni list ili rješenje o 
nasljeđivanju, izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o ispunjavanju uvjeta 
iz čl. 5., dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 7. (rješenje centra za socijalnu skrb o utvrđivanju 
zajamčene minimalne naknade) ili o ispunjavanju uvjeta iz čl. 8. (potvrdu poslodavca ili 
nadležne porezne uprave o prihodima svih članova domaćinstva isplaćenih u posljednja tri 
mjeseca prije podnošenja zahtjeva, odnosno potvrdu Zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti).  
    
 U pogrebne troškove priznaju se samo nužna i osnovna oprema i usluge. 

 
V/6  Boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade 

Članak 16. 

 Pravo na boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade može ostvariti 
roditelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj za treće i svako 
slijedeće dijete ako ima dvoje ili više djece koji pohađaju predškolski odgoj te ako ima 
prebivalište na području Grada, neovisno o ispunjavanju ostalih uvjeta predviđenih ovom 
Odlukom. 

          Pravo na boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade može ostvariti 
roditelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje ili udomitelj u kraćem programu odgojno 
obrazovnog rada s djecom od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu 
temeljem medicinske dokumentacije, a na preporuku psihologa. 

 
          Pravo na boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade u vremenskom 
razdoblju od godine dana od dana upisa djeteta u Dječji vrtić Zvončić Ozalj, mogu ostvariti 
djeca koja žive u posebno teškim obiteljskim okolnostima (ovisnost ili teža bolest roditelja ili 
djece, djeca s razvojnim poteškoćama te djeca čiji je jedan od roditelja ili skrbnika preminuo). 

 Za ostvarivanje prava iz st. 1, roditelj djeteta, odnosno djetetov skrbnik ili zakonski 
zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev te uz zahtjev dati na uvid osobne iskaznice 
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roditelja ili skrbnika, potvrdu ustanove za predškolski odgoj o upisu djece i rodne listove za 
djecu, uvjerenje o prebivalištu djece i izjava o članovima zajedničkog domaćinstva sa 
izjavnom o privoli davanja osobnih podataka. 

 Pravo iz st. 1. može ostvariti i roditelj, odnosno osoba kojoj je dijete povjereno na 
čuvanje i odgoj ili udomitelj za dijete s teškoćama u razvoju ukoliko to pravo ne ostvaruje po 
drugoj osnovi, ako ispunjava uvjete iz čl. 5., te čl. 7. ili čl. 8. i poseban uvjet iz čl. 9. podtoč. 2) 
ove Odluke, sve dok postoje opravdani razlozi. 

 Za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, roditelj djeteta, odnosno skrbnik ili 
zakonski zastupnik dužan je podnijeti ispunjen zahtjev te uz zahtjev priložiti: vlastoručno 
potpisanu izjavu danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o članovima zajedničkog 
domaćinstva i o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5. ove Odluke (dati na uvid osobne iskaznice 
roditelja ili skrbnika, rodne listove za djecu, uvjerenje o prebivalištu djeteta, izjava o 
članovima zajedničkog domaćinstva i izjave o osobnim podacima), dokaz o ispunjavanju 
uvjeta iz čl. 7. (rješenje centra za socijalnu skrb o utvrđivanju zajamčene minimalne 
naknade) ili o ispunjavanju uvjeta iz čl. 8. (potvrdu poslodavca ili nadležne porezne uprave o 
prihodima svih članova domaćinstva isplaćenih u posljednja tri mjeseca prije podnošenja 
zahtjeva, odnosno potvrdu Zavoda za zapošljavanje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje kao dokaz o nezaposlenosti, a za samohrane roditelje i dokaz o statusu 
samohranog roditelja) i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 9. podtoč. 2. (medicinsku 
dokumentaciju). 
 

V/7 Sufinanciranje troškova prijevoza  
osoba s teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom  

 

Članak 17. 

            Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s teškoćama u razvoju i/ili 
invaliditetom do nadležne ustanove u iznosu od 40% cijene mjesečne karte prijevoznika 
može ostvariti roditelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj za dijete 
predškolske ili školske dobi s teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom, kao i roditelj, odnosno 
skrbnik punoljetne osobe s teškoćama u razvoju i/ili invaliditetom, ukoliko to pravo ne 
ostvaruje po drugoj osnovi i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena 
odgovarajućom ispravom nadležnog tijela o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije, ako 
ispunjava uvjete iz čl. 5. st. 1. te poseban uvjet iz čl. 9. podtoč. 2) ove Odluke, sve dok 
postoje opravdani razlozi. 

 Za ostvarivanje prava iz st. 1, roditelj djeteta, odnosno skrbnik ili zakonski zastupnik 
dužan je podnijeti ispunjen zahtjev te uz zahtjev priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz čl. 5. 
st.1. (dati na uvid osobne iskaznice roditelja ili skrbnika, rodni list i dr.) i dokaze o 
ispunjavanju uvjeta iz čl. 9. podtoč. 2. (potvrdu nadležne ustanove o upisu o posebni 
program rehabilitacije, medicinsku dokumentaciju i dr.) te potvrdu o cijeni mjesečne karte 
prijevoznika od prebivališta korisnika do ustanove, uvjerenje o prebivalištu za dijete, izjava o 
članovima domaćinstva, izjava o osobnim podacima te dokaz o statusu samohranog 
roditelja. 
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Članak 18. 

V/8 Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima prigodom blagdana 
 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici koji imaju 
prebivalište na području Grada Ozlja, a kojima je mirovina jedini izvor prihoda, neovisno o 
drugim uvjetima iz čl. 6. Odluke, do visine osiguranih sredstava u proračunu i to : 

- umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 400,00 
kuna, 

- umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 - 1.500,00 kuna mjesečno – u iznosu od 
300,00 kuna. 

U iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

Podnositelj zahtjeva je dužan u roku od 30 dana od objave javnog poziva na službenoj 
internetskoj stranici Grada Ozlja podnijeti ispunjen zahtjev te uz zahtjev priložiti: dati na uvid 
osobnu iskaznicu te druge dokaze potrebne za ostvarivanje prava (potvrdu o visini mirovine 
ili nadležne porezne uprave o prihodima isplaćenim u posljednja tri mjeseca prije podnošenja 
zahtjeva, IBAN tekućeg računa). 
   

Članak 19. 

V/9 Ostali oblici pomoći  

 Gradonačelnik može zaključkom u izuzetnim slučajevima odobriti i ostale oblike 
pomoći kao što su: naknada za podmirenje osnovnih životnih potreba, naknada za troškove 
liječenja, podmirenje računa za adaptaciju stambenog prostora, prilagođavanje stambenog 
prostora osobama s invaliditetom, prehranu beskućnika, naknadu za tuđu pomoć i njegu 
osobama koje se zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti sami o 
sebi, te druge oblike pomoći socijalno ugroženim građanima, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 5 i 
čl. 9. podtoč. 1) ili 2), te uvjet iz čl. 7. ili 8. ove Odluke.  

 Istom korisniku - samcu gradonačelnik može odobriti jednokratnu ili višekratnu isplatu 
u novcu iz st. 1., jednom ili više puta tijekom godine, ali najviše do sveukupnog iznosa od 
1.500,00 kn godišnje, a istom korisniku – kućanstvu najviše do ukupnog iznosa 5.000,00 kn 
godišnje. 

            Gradonačelnik može zaključkom odobriti oblik pomoći sklapanjem ugovora o donaciji 
za štićenika (štićenike) domova za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, 
sa prebivalištem na području Grada Ozlja, radi pružanja financijske pomoći pri 
osamostaljivanju djeteta, nakon što napusti dom za djecu. 

 Ukoliko je iz dostavljene dokumentacije i diskrecijskom ocjenom utvrđeno da se 
pojedinac ili obitelj trenutno našla u izuzetnom stanju socijalne ugroženosti (teška bolest, ili 
smrt djeteta ili odraslog člana obitelji, elementarne nepogode, požar i sl.), gradonačelnik 
može odobriti jednokratnu ili višekratnu isplatu u novcu sukladno st. 2., ako je ispunjen uvjet 
iz čl. 5. i čl. 9., neovisno o ispunjavanju uvjeta iz čl. 7. i 8. ove Odluke. 
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Članak 20. 

VI. FINANCIJSKA SREDSTVA 

 Grad je dužan u svom proračunu osigurati sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih 
Zakonom (naknada za troškove stanovanja i troškove ogrjeva) za korisnike zajamčene 
minimalne naknade. 
  
 Financijska sredstva za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, koja su iznad 
zakonom propisanih obveza, utvrđuju se u Proračunu Grada za 2019. godinu u programu 
socijalne skrbi. 
 
 Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava 
za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom, Gradonačelnik će, na prijedlog pročelnika JUO, 
privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku 
ostvarivanja proračunskih prihoda, osim za isplatu naknada za koje postoji zakonska obveza 
Grada. 
 U skladu sa Zakonom o proračunu, JUO može, po odobrenju Gradonačelnika, dio 
neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike naknada rasporediti na druge oblike 
naknada za koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos potrebnih sredstava.  

  
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 21. 

Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika 
pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je 
namijenjeno. 

Navedena prava  korisnik može ostvarivati sve dok postoje uvjeti temeljem kojih se 
pravo priznaje.  

 
Osoba koja ostvaruje prava iz ove Odluke ne može korištenjem ovih prava postići 

bolji materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja 
proizlaze iz rada. 
  

Promjena prebivališta izvan Grada Ozlja ima za posljedicu gubitak prava definiranih 
ovom Odlukom i to od dana promjene prebivališta. 
 

Članak 22. 
 

 Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je JUO prijaviti 
svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, 
najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene. 
  
 Ako se tijekom korištenja pojedinog prava promijene činjenice i okolnosti o kojima 
ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke, JUO će donijeti novo 
rješenje. 
  
 Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje 
prava iz Odluke, pravo se ukida sa zadnjim danom u mjesecu kada je promjena nastala. 
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Članak 23. 
 

 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan 
je vratiti neosnovano primjenu naknadu: 

- ako je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je podnositelj zahtjeva 
znao ili morao znati da su neistiniti, ili je na drugi način ostvario pravo koje mu ne 
pripada; 

- ako je ostvario pravo zbog toga što nije prijavljena promjena koja utječe na 
gubitak ili opseg prava za koju je podnositelj zahtjeva znao ili morao znati. 

 
Kad JUO utvrdi okolnosti iz st.1, pozvat će korisnika da vrati neosnovano primljenu 

naknadu u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti o utvrđenim okolnostima, a može 
sklopiti i nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene naknade, uzimajući u 
obzir socijalni položaj i imovinsko stanje korisnika. 
 
 JUO je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
propisanih ovom Odlukom. 
 

 
Članak 24. 

 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada 
Ozlja (''Službeni glasnik Grada Ozlja br'' 8/17, 2/18, 4/18 i 5/18). 

 
Ova Odluka objavit će se u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja i stupa na snagu dana 

1. siječnja 2019. godine. 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

GRADSKOG VIJEĆA 
 

Stjepan Zoretić 
 

 
 
 
 
DOSTAVITI:        
1.Ured državne uprave 
   u Karlovačkoj županiji,      
2.''Službeni glasnik'' Grada Ozlja,     
3.Odsjek za proračun i financije 
4.Dokumentacija, 
5.Pismohrana 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

Člankom 117. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 
16/17) propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne 
osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno ovom Zakonu i 
posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem 
području (za troškove stanovanja), a st. 5. da 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 ovim Zakonom, na 
način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. 

Nacrtom prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja utvrđuju se prava iz 
socijalne skrbi koje osigurava Grad Ozalj propisana Zakonom o socijalnoj skrbi, te prava 
iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne 
skrbi i postupak ostvarivanja slijedećih prava: 

• 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 
 

Nacrtom Odluke predviđeni su opći uvjeti koje moraju ispunjavati svi korisnici 
socijalne skrbi, kao i ostali uvjeti za pojedini oblik prava (socijalni uvjet, imovinski uvjet, 
posebni uvjet). Opći uvjet ispunjavaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području 
Grada te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada, time da 
se 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 se mogu uzdržavati ili ostvariti prihode prodajom imovine, davanjem 
u zakup ili najam imovinu 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 daju izjavu pod kaznenom i materijalnom 
odgovornošću. 
 

Socijalni uvjet ispunjava korisnik ako na temelju izvršnog rješenja nadležnog centra 
za socijalnu skrb ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 
 
Imovinski uvjet (uvjet prihoda), kojeg mora ispunjavati 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  
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svakog člana povećava se za 300,00 kn (prema važećoj Odluci imovinski uvjet ispunjava 
korisnik čiji prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u zadnja tri mjeseca 
od podnošenja zahtjeva ne prelazi iznos od 1.100,00 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.  

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć prigodom blagdana ostvaruju umirovljenici koji 
imaju prebivalište na području Grada Ozlja, a kojima je mirovina jedini izvor prihoda, 
neovisno o drugim uvjetima iz čl. 6. Odluke, do visine osiguranih sredstava u proračunu i to : 
umirovljenici čija mirovina iznosi do 1.000,00 kuna mjesečno – u iznosu od 400,00 kuna, 
umirovljenici čija mirovina iznosi od 1.000,01 - 1.500,00 kuna mjesečno – u iznosu od 300,00 
kuna, a u iznos mirovine uračunava se mirovina ostvarena u Republici Hrvatskoj i 
inozemstvu. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se isključivo korisnicima zajamčene 
minimalne naknade, na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, ali se predviđa da 
gradonačelnik može zaključkom u izuzetnim slučajevima odobriti i ostale oblike pomoći kao 
što su: naknada za podmirenje osnovnih životnih potreba, naknada za troškove liječenja, 
podmirenje računa za adaptaciju stambenog prostora, prilagođavanje stambenog prostora 
osobama s invaliditetom, prehranu beskućnika, naknadu za tuđu pomoć i njegu osobama 
koje se zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi nisu u mogućnosti brinuti sami o sebi, te 
druge oblike pomoći socijalno ugroženim građanima, ako su ispunjeni uvjeti iz čl. 5 i čl. 9. 
podtoč. 1) ili 2), te uvjet iz čl. 7. ili 8. ove Odluke, i to samcu najviše do 1.500,00 kn godišnje, 
a kućanstvu do 5.000,00 kn godišnje. Ukoliko je iz dostavljene dokumentacije i diskrecijskom 
ocjenom utvrđeno da se pojedinac ili obitelj trenutno našla u izuzetnom stanju socijalne 
ugroženosti (teška bolest, ili smrt djeteta ili odraslog člana obitelji, elementarne nepogode, 
požar i sl.), gradonačelnik može odobriti jednokratnu ili višekratnu isplatu u novcu sukladno 
st. 2., ako je ispunjen uvjet iz čl. 5. i čl. 9., neovisno o ispunjavanju uvjeta iz čl. 7. i 8. ove 
Odluke. 

Pravo na boravak djeteta u Dječjem vrtiću Zvončić Ozalj bez naknade, može ostvariti 
roditelj, osoba kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj ili udomitelj za treće i svako 
slijedeće dijete ako ima dvoje ili više djece koji pohađaju Dječji vrtić Zvončić Ozalj te ako ima 
prebivalište na području Grada, neovisno o ispunjavanju ostalih uvjeta predviđenih ovom 
Odlukom. Isto pravo može ostvariti i roditelj, odnosno osoba kojoj je dijete povjereno na 
čuvanje i odgoj ili udomitelj za dijete s teškoćama u razvoju, ukoliko to pravo ne ostvaruje po 
drugoj osnovi, ako ispunjava uvjet iz čl. 5., te socijalni ili imovinski uvjet i poseban uvjet iz čl. 
9. podtoč. 2) ove Odluke (medicinska dokumentacija kojoj se dokazuje da se radi o djetetu s 
teškoćama u razvoju), sve dok postoje opravdani razlozi. 
 
            Člankom 3. Zakona o socijalnoj skrbi  (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 
130/17 – dalje: ZSS), propisano je da je socijalna skrb organizirana djelatnost od javnog 
interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao 
i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, 
promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku 
pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u 
samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u 
društvo. 
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  Člankom 117. st. 1. ZSS-a propisano je kako su jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave dužne osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi 

sukladno ovom Zakonu i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom 

socijalnih usluga, a st. 5. da 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 ovim Zakonom, na način propisan 

njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. 

 Člankom 63. Ustava Republike Hrvatske (dalje: Ustav) određeno je da država štiti 

materinstvo, djecu i mladež te stvara socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete 

kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život, člankom 64. stavkom da država 

osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se ne brinu roditelji, te  

     Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da 

općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja, a koji 

nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, kojima se neposredno ostvaruju 

potrebe građana i to osobito poslove koji se, između ostalog, odnose na brigu o djeci i 

socijalnu skrb.  

Zbog odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, te da ne dođe do povrede osobnih 

podataka, u prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi u dijelu u kojem se određuje da je zahtjevima 

potrebno priložiti preslik osobne/ih iskaznice/a, jer se identitet utvrđuje najčešće uvidom u 

javne isprave (npr. uvidom u osobnu iskaznicu), ali se može obaviti i na drugi način. 

Također, sukladno odredbama Opće uredbe osobni podaci mogu se obrađivati 

(prikupljati, bilježiti, organizirati, strukturirati, pohranjivati, prilagođavati, izmijeniti, pronalaziti, 

obaviti uvid, upotrebljavati, itd.), ako je njihova obrada zakonita, a zakonita je pod uvjetima 

koje propisuje Opća uredba, a posebno ako je  ispitanik je dao privolu za obradu svojih 

osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. 

Zbog svega navedenog, predlaže se donijeti citirana Odluka. 

 


