
Temeljem članka 117. st. 5.  Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13, 152/14. 

99/15. 52/16. 16/17. i 130/17.),  i članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik 

Zagrebačke županije broj 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 18. sjednici 

održanoj dana 05.07.2019. godine donijelo je     

 

 

O D L U K U 

o socijalnoj skrbi Općine Kloštar Ivanić 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Kloštar 

Ivanić (u daljnjem tekstu: Općina), korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge koje 

iznad standarda pruža i osigurava Općina Kloštar Ivanić te uvjeti, način i postupak za njihovo 

ostvarivanje. 

 

Članak 2. 

 

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Općinu Kloštar Ivanić 

čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim građanima Općine, 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 i 

društveni život Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 3. 

 

Poslove u vezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić, u suradnji sa Socijalnim vijećem, 

mjesnim odborima, organizacijama civilnog društva, vjerskim zajednicama, ustanovama i 

drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama, odnosno ustanovama socijalne skrbi. 

 

Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovom Odlukom, 

odnosno pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, Općina Kloštar 

Ivanić može povjeriti i nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih 

usluga, za što će s istima sklopiti sporazum o međusobnim pravima i obvezama. 

 

 Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava utvrđenih ovom Odlukom može biti 

ograničen ovisno o namjenskim prihodima proračuna Općine Kloštar Ivanić, osim u slučaju 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi koja je Općina Kloštar Ivanić temeljem Zakona o 

socijalnoj skrbi dužna osigurati. 

 

 

Članak 4. 

 

Svaki mještanin Općine Kloštar Ivanić dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih 

životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan 

uzdržavati.  

 



 

Svaki mještanin Općine dužan je svojim radom, prihodom i imovinom pridonositi 

sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne 

ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu 

brinuti o sebi. 

II. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA 

 

Članak 5. 

 

Za potrebe primjene i provedbe ove Odluke, a temeljem odredbi Zakona kojim se 

uređuju pitanja socijalne skrbi, pojedini izrazi imaju sljedeća značenja: 

1. Samac je osoba koja živi sama. 

2. Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju 

troškove života bez obzira na srodstvo.  

3. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi 

srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga 

zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na 

školovanju, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 29. 

godine života.  

4. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života.  

5. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, 

intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim 

preprekama mogu sprečavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu 

na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta.  

6. Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina života.  

7. Osnovne životne potrebe su: prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne 

potrebe. Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje 

proizlaze iz njihovog razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. Osnovne 

životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom 

obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, 

odnosno invaliditeta.  

8. Imovinsko stanje čine prihod i imovina samca ili članova kućanstva.  

9. Prihodom se smatraju 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.  

10. Imovinom se smatraju pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine 

u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim 

računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, dionice, poslovni udjeli, 

stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i u 

inozemstvu. Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje 

potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata 

i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.  

 

III. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 6. 

 Korisnik prava iz socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je samac ili član obitelji 

koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u 



mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, te druge 

osobe određene Zakonom o socijalnoj skrbi. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani 

koji na području Općine Kloštar Ivanić imaju prijavljeno prebivalište. 

 

Članak 7. 

 

Smatra se da u smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za 

podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti sredstvima od prodaje imovine ili 

davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za 

podmirenje osnovnih životnih potreba.  

 

Članak 8. 

 

Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine 

Kloštar Ivanić ako je posebnim Zakonom ili drugim propisom uređeno da se ta prava 

ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih 

osoba. 

 

Članak 9. 

 

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

 

Ukoliko korisnik ili članovi kućanstva u kojem živi imaju dugovanje prema Općini 

Kloštar Ivanić s bilo koje osnove, Općina Kloštar Ivanić mu može uskratiti zahtijevano 

pravo, osim prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja. 

 

Članak 10. 

 

Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke, podatke 

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

pisanom izjavom omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava na novčane 

naknade i socijalne usluge te tijekom korištenja prava.  

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi 

podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.  

 

Ukoliko Općina Kloštar Ivanić ima saznanja da korisnik ostvaruje druge prihode po 

drugoj osnovi, a koje ne spominje u svojem zahtjevu, Općina Kloštar Ivanić može mu 

uskratiti zahtijevano pravo. 

 

 

 

IV. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 11. 

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom korisnik može ostvariti ako 

ispunjava jedan od sljedećih uvjeta: 

 

- Socijalni uvjet, 

- Posebni uvjet, 

- Uvjet prihoda. 



 

1. Socijalni uvjet 

Članak 12. 

 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ne temelju rješenja Centra za socijalnu skrb 

ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

2. Posebni uvjet 

Članak 13. 

 

Posebne uvjete ispunjavaju: 

- slijepe osobe s oštećenjem od 70% i više, te pratioci slijepih osoba sa 

100%-tnim oštećenjem, 

- gluhe osobe s oštećenjem od 70% i više, 

- osobe oboljele od cerebralne ili dječje paralize, 

- osobe oboljele od multiple skleroze, 

- osobe s mentalnim oštećenjem, nesposobne za samostalno zbrinjavanje 

prema prosudbi nadležnih specijalista, 

- osobe s intelektualnim oštećenjem, nesposobne za samostalno zbrinjavanje, 

- osobe čije je tjelesno oštećenje 70% i više. 

 

3. Uvjet prihoda 

Članak 14. 

 

             Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom i to: 

- samac do....................................900,00 kn; 

- dvočlana obitelj do..................1.300,00 kn; 

- tročlana obitelj do....................1.600,00 kn; 

- četveročlana obitelj do.............1.800,00 kn; 

- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog člana 

povećava se za 200,00 kuna. 

 

Pod prihodom iz st. 1., ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda 

samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 

podnesen zahtjev za ostvarivanjem prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj 

ostvaruju po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na drugi način. 

 

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se: 

- novčana naknada za tjelesno oštećenje, 

- doplatak za pomoć i njegu, 

- ortopedski dodatak, 

- naknada za tjelesno oštećenje, 

- doplatak za djecu, 

- stipendije za školovanje, 

- iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđen ovom Odlukom, 

- sredstva za uzdržavanje djeteta ostvarena temeljem propisa o obiteljskim 

odnosima, 

- prigodna jednokratna donacija. 

 

Članak 15. 

 

 Osobe koje posjeduju znatnu pokretnu imovinu (npr. automobil, osim ako se utvrdi da se 

vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji – korisnika doplatka za pomoć i njegu ili 



osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, odnosno invalidi  koji su vlasnici 

automobila) ili nepokretnu imovinu (poslovni prostor, kuća za odmor koja mu ne služi za 

podmirenje potreba stanovanja, odnosno kuću ili stan koji površinom prelaze veličinu 

određenu posebnim propisima te poljoprivredno zemljište) ne mogu temeljem uvjeta prihoda 

ostvariti pravo na pomoć i subvencije određene ovom Odlukom. 

V. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

 

Članak 16. 

 

          

            Korisnici socijalne skrbi mogu temeljem i na način definiran ovom Odlukom ostvariti 

sljedeća prava iz socijalne skrbi Općine Kloštar Ivanić: 

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć, 

3. pravo na podmirenje troškova ogrjeva, 

4. pravo na podmirenje pogrebnih troškova, 

5. pravo na jednokratnu novčanu pomoći umirovljenicima i nezaposlenima – 

božićnica, 

6. pravo na jednokratnu novčanu pomoć roditeljima povodom rođenja djeteta, 

7. pravo na podmirenje toplog obroka učenicima (školska kuhinja), 

8. pravo na stipendiju učenicima i studentima, 

9. pravo na podmirenje troškova prijevoza studenata viših škola i fakulteta. 

10. Ostale pomoći po odluci Općinskog načelnika, 

 

            Pravo na ostale oblike pomoći iz Programa socijalnih potreba ostvaruje se po 

posebnim zakonskim propisima i odlukama Općinskog vijeća. 

 

Članak 17. 

 

Iznosi sredstava koja Općina Kloštar Ivanić osigurava u Proračunu temeljem ove 

Odluke, usmjerene pojedincima koji ispunjavaju određene kriterije temeljene na socijalnom 

statusu bit će definirane Programom socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić za tekuću 

godinu.  

1. Pomoć za podmirenje troškove stanovanja 

 

Članak 18. 

 

 Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke odnose se na najamninu, komunalnu 

naknadu, naknadu za uređenje voda, naknadu za električnu energiju, odvoz smeća, ogrjev, 

vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.  

 

Članak 19. 

 

Pravo na pomoć za  podmirenje troškove stanovanja, u skladu s odredbama ove 

Odluke, može se ostvariti na način da korisnici zajamčene minimalne naknade Jedinstvenom 

upravnom odjelu podnesu zahtjev za ostvarenje tog prava odnosno po službenoj dužnosti. 

 

                                                                 Članak 20. 

 

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava 

zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava 



za podmirenje osnovnih životnih potreba, a stječe se Rješenjem centra socijalne skrbi ili 

drugog za to ovlaštenog tijela. Sredstva za zajamčenu minimalnu naknadu osiguravaju se i 

isplaćuju iz proračuna Republike Hrvatske. 

 

Članak 21. 

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se najviše do polovice 

iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti na način da Općina Kloštar Ivanić 

djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 

izvršila uslugu ili utvrđenu visinu najma uplati na račun najmodavca sukladno ugovoru o  

najmu. 

                                                             

 

2. Jednokratne novčane pomoći 

 

Članak 22. 

 

            Jednokratna novčana pomoć oblik je pomoći koja se može odobriti samcu ili obitelji 

koji na području Općine Kloštar Ivanić imaju prebivalište, te 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, te 

obiteljima starih, nemoćnih i teško bolesnih osoba o kojima nema tko skrbiti i sl.               

 

Članak 23. 

 

            Uz zamolbu za jednokratnu pomoć potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju 

kojom se može dokazati nastup izvanrednih okolnosti zbog kojih se pomoć traži, kao i 

socijalni status samca ili obitelji.                  

            Zamolbe za dodjelu jednokratnih pomoći razmatra Socijalno vijeće i predlaže iznos, 

odnosno oblik pomoći.                                                                                                                                                     

 

Članak 24. 

  

            Jednokratna  novčana pomoć se u pravilu isplaćuje najviše dva puta u tijeku godine u 

iznosu do 1.300,00 kuna godišnje.      

            

3. Pravo na troškove ogrjeva  

 

Članak 25. 

 

            Pravo na podmirenje troškova ogrjeva ostvaruju samci ili kućanstva koji su korisnici 

prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema popisu Centra za socijalnu skrb, u visini u 

kojoj to svojom odlukom utvrdi Zagrebačka županija. 

            Pravo na podmirenje troškova ogrjeva mogu ostvariti samo korisnici koji se griju na 

drva. 

 

Članak 26. 

 

 Radi osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva Općina Kloštar Ivanić podnosi 

zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade Zagrebačkoj županiji do 

kraja rujna tekuće godine. 



           Sredstva za pokrivanje troškova ogrjeva osiguravaju se u proračunu Zagrebačke 

županije, a isplatu sredstava korisnicima provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar 

Ivanić.  

 

4. Pogrebni troškovi 

 

Članak 27. 

 

 Općina Kloštar Ivanić će snositi troškove pogreba u visini troškova lijesa, nadgrobnog 

obilježja i drugih troškova ukopa za osobe bez obitelji, odnosno rodbine, zakonskog ili 

ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili 

dosmrtnom uzdržavanju, a koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području općine 

Kloštar Ivanić, ukoliko iste ne bude pokrio Centar za socijalnu skrb.  

  

Članak 28. 

 

 Ukoliko se naknadno utvrdi da je osoba, za koju su troškovi ukopa podmireni iz 

sredstava proračuna Općine Kloštar Ivanić, imala obitelj, rodbinu, zakonskog ili ugovornog 

obveznika uzdržavanja, ili imovinu značajnije vrijednosti, Općina Kloštar Ivanić ima pravo od 

istih ili od nasljednika imovine pokojnika zatražiti povrat sredstava. 

 

 

5. Pomoći umirovljenicima i nezaposlenima  – božićnica 

 

Članak 29. 

 

            Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju: 

- socijalno ugroženi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić 

čija mjesečna primanja ne omogućuju normalno podmirivanje osnovnih životnih potreba u 

visini koja je određena Programom socijalnih potreba za tekuću godinu i Odlukom općinskog 

načelnika,  

- nezaposleni s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić koji su kao nezaposleni 

prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Stručne službe Zagreb, Ispostave 

Ivanić-Grad do datuma određenog Odlukom Općinskog načelnika za tekuću godinu  i koji 

nisu primatelji novčane naknade.    

 

Članak 30. 

                  

 Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima i nezaposlenima isplaćuju se jednom 

godišnje, uoči Božića.  

Iznos jednokratne novčane pomoći, vrijeme isplate kao i uvjeti koje korisnik mora 

zadovoljavati kako bi ostvario navedeno pravo, posebnom odlukom uređuje Općinski 

načelnik prema sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Kloštar Ivanić, sukladno 

Programu socijalnih potreba za tekuću godinu. 

 

6. Jednokratna novčana pomoć roditeljima povodom rođenja djeteta 

 

Članak 31. 

 

            Pravo na navedenu potporu ostvaruje majka koja u trenutku poroda ima prebivalište na 

području Općine Kloštar Ivanić, a zahtjev za ostvarivanje navedenog prava podnese u roku od 

6 mjeseci od dana rođenja djeteta koje također ima prebivalište na području Općine Kloštar 

Ivanić, odnosno roditelj posvojenog djeteta koji ima prebivalište na području Općine Kloštar 



Ivanić, a zahtjev za ostvarivanje prava podnese u roku od 12 mjeseci od rođenja djeteta, uz 

uvjet da za to dijete novčana naknada nije već ranije isplaćena.   

          Novčana pomoć uplaćuje se izravno na račun majke odnosno roditelja-skrbnika u visini 

koja je određena Programom socijalnih potreba i Odlukom općinskog načelnika.    

 

 

Članak 32. 

 

          Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu iz prethodnog članka pokreće se na 

zahtjev majke ili roditelja-skrbnika novorođenog djeteta, s priloženom potrebnom 

dokumentacijom: 

- rodne listove za novorođeno dijete i za svu rođenu (posvojenu) djecu 

- uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete 

- rješenje o skrbništvu (koje prilaže skrbnik) 

- preslika osobne iskaznice majke ili roditelja-skrbnika 

- broj tekućeg računa majke odnosno roditelja-skrbnika na koji će se izvršiti isplata 

naknade 

       U ime majke novorođenog djeteta zahtjev može podnijeti i druga osoba te priložiti 

potrebnu dokumentaciju, ali pravo na isplatu novčane naknade ostvaruje isključivo majka 

novorođenog djeteta. 

       U slučaju smrti majke isplata se može obaviti i drugoj osobi, koja će preuzeti skrb i brigu 

o djetetu.  

 

7. Topli obrok učenicima - školska kuhinja 

 

                                                    Članak 33. 

 

 

       Sufinanciranje prehrane učenika Osnovne škole u školskoj kuhinji provodi se na način da 

Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić prije isteka tekuće godine dostavi zahtjev za 

osiguranje sredstava u Proračunu Općine Kloštar Ivanić za besplatnu ili povoljniju prehranu 

učenika lošijeg socijalnog statusa s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić. 

 

       Osnovna škola dužna je pri odabiru korisnika prava na besplatnu ili povoljniju prehranu 

voditi računa o ukupnim socijalnim uvjetima učenika. 

 

      Osnovna škola dužna je godišnje podnositi izvješće Općinskom načelniku. 

 

 

     8. Stipendija učenicima i studentima 

 

                                                  Članak 34. 

 

Pravo na stipendiju ostvaruju učenici i studenti pod uvjetima i na način propisan 

Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić. 

 

9. Prijevoz studenata viših škola i fakulteta 

 

 

                                                  Članak 35. 

 

           Pravo na subvenciju za prijevoz imaju redovni studenti viših škola i fakulteta sa 

prebivalištem ili privremenim boravištem na području Općine Kloštar Ivanić. 



           Pravo se ostvaruje na temelju potvrde koju izdaje Jedinstveni upravni odjel. 

           Iznos subvencije za svaku godinu utvrđuje se Programom socijalnih potreba i Odlukom 

Općinskog načelnika ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu Općine Kloštar Ivanić. 

 

10.  Ostale pomoći 

 

Članak 36. 

 

           Ostale pomoći su različiti oblici pomoći koje nisu obuhvaćene ovom Odlukom, a mogu 

se dodijeliti pojedinačnim zahtjevima koje općinski načelnik može odobriti na prijedlog 

Jedinstvenog upravnog odjela. 

 

VI.  RAD ZA OPĆE DOBRO 

 

Članak 37. 

 

Nezaposlenog radno sposobnog ili djelomično radno sposobnog korisnika zajamčene 

minimalne naknade i/li pomoći za podmirivanje troškova stanovanja i(li) nezaposlenog radno 

sposobnog ili djelomično radno sposobnog člana njegovog kućanstva, Općina Kloštar Ivanić 

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 Općine kloštar Ivanić na obavljanje radova za opće dobro Općina Kloštar 

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

 

                                                       Članak 38. 

 

Centar za socijalnu skrb Ivanić-Grad je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini 

Kloštar Ivanić podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima 

korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno 

sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade. 

Općina Kloštar Ivanić će Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad dostavljati podatke o 

korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za 

opće dobro iz stavka 1. ovoga članka. 

       Članak 39. 

 

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

opće dobro bez naknade za Općinu Kloštar Ivanić. 

 

VII.  NADLEŽNOST I POSTUPAK  

 

Članak 40. 

  

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 te putem nadležnog tijela za socijalnu 

skrb.  

Članak 41.  

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu.  



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.  

Jedinstveni 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 42. 

 

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

Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje.                

U postupku donošenja rješenja kojim se odobrava visina jednokratne pomoći potrebno 

je prethodno mišljenje  Socijalnog vijeća. 

U postupku rješavanja zamolbi, 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 43. 

  

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 44. 

  

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, 

        – 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 45. 

  

Kada Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić utvrdi okolnosti iz članka 46. 

ove Odluke, pozvat će korisnika da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u 

roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.  

          

 

 

 

    



VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

  

Članak 46. 

 

Ukoliko zbog smanjenog ostvarivanja proračunskih prihoda nema dovoljno sredstava 

za isplatu pomoći i potpora utvrđenih ovom Odlukom, općinski načelnik će na prijedlog 

pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, privremeno obustaviti isplatu istih ili odobriti 

isplatu u umanjenom iznosu, razmjerno postotku ostvarivanja proračunskih prihoda, a ako 

prihodi budu trajno smanjeni predložit će Općinskom vijeću izmjene ove odluke, odnosno 

Programa socijalnih potreba Općine Kloštar Ivanić. 

 

Članak 47. 

 

Jedinstveni upravni odjel dužan je pratiti ostvarenje prava iz ove Odluke, na propisan 

način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi 

propisanih ovom Odlukom te pratiti usklađenje Proračuna Općine Kloštar Ivanić s potrebnim 

sredstvima za ostvarenje prava iz ove Odluke. 

 

Članak 48. 

 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li 

korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

 

 

Članak 49.  

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 
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