
Na temelju članka 6. stavka 1. i članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne 

novine“, broj 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.), i članka 29. Statuta Grada Đurđevca 

(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/09. i 1/13.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca 

na 18. sjednici održanoj  29. lipnja 2016. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Odluka) 

utvrđuju se vrste pomoći, način njihova ostvarivanja i uvjeti za ostvarivanje prava na 
pomoć. 
 

Članak 2. 
 
 Pomoći iz socijalne skrbi su: 
 

1. naknada za troškove stanovanja, 
2. jednokratne naknade rodiljama, 
3. jednokratne pomoći obiteljima i samcima, 
4. naknada za troškove ogrjeva, 
5. pomoć za nabavu školskih udžbenika, 
6. sufinanciranje prehrane djece u školskoj kuhinji, 
7. darivanje djece za božićne blagdane, darivanje udomiteljskih obitelji, domova 

za starije i nemoćne osobe te socijalno ugroženih građana prigodom 

blagdana, 
8. pomoć u kući – briga o starijim i nemoćnim osobama. 

 
Članak 3. 

 
 Pravo na naknadu, odnosno pomoć iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke imaju 

hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: 

Grad). 
 

Članak 4. 
 
 Pravo na naknadu troškova stanovanja priznaje se korisnicima zajamčene 

minimalne naknade temeljem podnesenih zahtjeva, u iznosu do polovice iznosa 
zajamčene minimalne naknade, sukladno Planu javnih potreba u socijalnoj skrbi koju 

donosi Gradsko vijeće Grada Đurđevca za tekuću godinu.   
 

Članak 5. 
 
Postupak za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja pokreće se 

na zahtjev korisnika, uz koji je isti dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju: 



- rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi, 
- ugovor o najmu stana ovjeren od javnog bilježnika, 
- izjavu o broju članova domaćinstva, 
- potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sve punoljetne članove domaćinstva 

i 
- uvjerenje Ureda za katastar za sve punoljetne članove kućanstva da nisu upisani 

u katastarskom operatu kao vlasnici nekretnina.  
 

Članak 6. 
 
Naknada za troškove stanovanja ostvaruje se na način da Grad plati račun 

ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, odnosno na žiro-račun 

najmodavca. 
 

             Članak 7. 
 

 Rješenje o ostvarivanju prava na naknadu za troškove stanovanja u prvom 

stupnju donosi Ured gradonačelnika Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Ured 

gradonačelnika). 
O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. odlučuje nadležno upravno tijelo Koprivničko-

križevačke županije. 
 

Članak 8. 
 
 Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruje se od dana podnošenja 

zahtjeva za mjesec u kojem je zahtjev podnesen. 
 Korisnici naknade za troškove stanovanja dužni su Uredu gradonačelnika u roku 

od 8 dana dostaviti svaku promjenu podataka te druge okolnosti koje mogu utjecati na 
ostvarivanje i visinu pomoći. 
 Ured gradonačelnika može, radi provjere, od korisnika prava naknade za troškove 

stanovanja, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja 

postojanja okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na naknadu.  
 O svakoj promjeni utvrđenoj u skladu sa stavkom 2. Ured gradonačelnika donijet 

će novo rješenje. 
 

Članak 9. 
 
 Pravo na jednokratnu naknadu ostvaruju rodilje koje u trenutku rođenja djeteta 

imaju prijavljeno prebivalište na području Grada, a čije novorođeno dijete također ima 
prijavljeno prebivalište na području Grada. 
 Gradonačelnik odobrava isplatu naknade na temelju zahtjeva uz koji moraju biti 

priloženi rodni list djeteta te dokaz o prebivalištu majke i djeteta. 
 Visinu novčanog dara te dar u naravi određuje gradonačelnik zaključkom za 

svaku kalendarsku godinu. 
  

 



Članak 10. 
 
 Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji su se našli u 

položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz određenih izvanrednih razloga na koje 

nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, kao što su bolest ili smrt člana obitelji, 

elementarne nepogode, školovanje djeteta i sl. 
 Jednokratnu pomoć u novcu ili naravi odobrava zaključkom gradonačelnik. 
 Stranka u postupku koja je podnijela zamolbu za jednokratnu novčanu pomoć 

dužna je priložiti detaljno objašnjenje za što joj je pomoć potrebna, izvore prihoda svih 

članova obitelji i drugu potrebnu dokumentaciju koja se od nje zatraži od strane službene 

osobe. 
 

Članak 11. 
 
 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 odlukom odredi 
jedinica područne (regionalne) samouprave. 
 O priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva odlučuje Koprivničko-
križevačka županija, a na temelju popisa dobivenog od Centra za socijalnu skrb 

Đurđevac. 
 Temeljem donesenih rješenja i doznačenih sredstava od Koprivničko-križevačke 

županije, Grad poziva stranke te vrši raspodjelu sredstava na račune korisnika. 
 
 

Članak 12. 
 

 Grad Đurđevac sufinancira nabavu knjiga za učenike osnovne škole, sukladno 

planiranim sredstvima u Proračunu, a temeljem zaključka koji gradonačelnik donosi za 

svaku školsku godinu. 
 

Članak 13. 
 

 Grad  sufinancira  troškove prehrane učenika osnovne škole u školskoj kuhinji u 

iznosu od 30%, i to: 
a)  za djecu iz obitelji koje su korisnici zajamčene minimalne naknade, temeljem 

popisa Centra za socijalnu skrb Đurđevac, 
b) za djecu iz obitelji sa troje ili više maloljetne djece, temeljem zahtjeva roditelja 

ili skrbnika, 
c) za djecu iz obitelji u kojima je dvoje ili više djece polaznika osnovne škole, 

temeljem zahtjeva roditelja ili skrbnika. 
 Sufinanciranje troškova prehrane iz podtočki a), b) i c) iz stavka 1. ovog članka, 

međusobno se isključuje. 
 Zahtjevi za ostvarivanje sufinanciranje troškova prehrane  upućuju se Uredu 

gradonačelnika. 
 Financijska sredstva uplaćuju se na žiro račun osnovne škole  temeljem 



dostavljenih zahtjeva do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. 
 

Članak 14. 
 

 Povodom božićnih blagdana Grad osigurava poklone za djecu polaznike dječjeg 

vrtića te osnovnih škola s područja Grada do zaključno 4. razreda. 
 Novčana sredstva potrebna za poklone iz stavka 1. odobrava gradonačelnik 

zaključkom. 
 

Članak 15. 
 

 Povodom božićnih i uskrsnih blagdana Grad daruje udomiteljske obitelji, domove 

za starije i nemoćne osobe i socijalno ugrožene građane i obitelji poklonima u naravi. 
 Novčana sredstva potrebna za poklone iz stavka 1. odobrava gradonačelnik 

zaključkom. 
 

Članak 16. 
 
 Sukladno mogućnostima proračuna, a temeljem Plana javnih potreba u socijalnoj 

skrbi na području Grada Đurđevca, može se prigodom blagdana predvidjeti darivanje 

umirovljenika s područja Grada Đurđevca, o čemu zaključkom odlučuje gradonačelnik. 
 

Članak 17. 
 
 Pomoć i njega u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je 

potrebna pomoć druge osobe. 
 Grad sufinancira program pružanja usluga pomoći u kući starijim osobama u 

suradnji s Klubom za starije osobe „Mariška“ iz Koprivnice i Koprivničko-križevačkom 

županijom. 
 Grad će u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizirati i 

zapošljavanje osoba na javnim radovima, koje će pružati pomoć u kući starijim i 

nemoćnim osobama. 
 

Članak 18. 
 
 Sredstva za dodjelu pomoći i naknada utvrđuju se Planom javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca, a osiguravaju se u proračunu Grada za 

tekuću kalendarsku godinu. 
 

Članak 19. 
 
 Ured gradonačelnika donijet će negativno rješenje ili drugi akt o pravu na bilo koju 

vrstu pomoći iz ove Odluke ako utvrdi da nisu ispunjeni potrebni uvjeti, a ako je korisnik 

dao neistinite podatke, Grad može zatražiti povrat davanja. 
 

 



Članak 20. 
  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Grada Đurđevca“. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA 
 
 

KLASA: 021-05/16-01/07 
URBROJ: 2137/03-01-01/03-16-1 
Đurđevac, 29. lipnja 2016.  
 
 

  Potpredsjednik                                                                                  
  Gradskog vijeća                                                                                         

   Vlado Leščan, v.r. 
   


