
1 
 

 

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 33/12) i članka 
33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnika Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10 i 1/12), 
Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2013. godine donijelo 
je 

ODLUKU 
o socijalnoj skrbi Grada Gospića 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
   
 Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) se utvrđuje način 
obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava 
Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), 
osigurava Grad Gospić te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i 
postupak za ostvarivanje tih prava. 

Članak 2. 
 
 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci i propisima koji se donose na temelju nje, a koji 
imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju 
na jednak način muški i ženski rod. 
 

Članak  3. 
 
 Socijalna skrb je djelatnost kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi 
namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili 
obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u 
zadovoljavanju osnovnih životni potreba  i podršku pojedincu, obitelji i skupinama s ciljem 
unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju 
navedenih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.    
 

Članak 4. 
 

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u skladu sa uvjetima 
propisanim Zakonom kao i druge pravne i fizičke osobe koje po posebnim zakonima brinu o 
obitelji, djeci i drugim osobama koje se ne mogu brinuti same o sebi, obvezne su međusobno 
surađivati. 
 

Članak 5. 
 
 Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada 
Gospića. 

Sredstvima se prvenstveno osigurava pomoć za podmirenje troškova stanovanja te 
pružanja drugih vrsta pomoći utvrđenih ovom Odlukom. 
 

Članak 6. 
  
 Poslove u svezi  s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom 
rješava u prvom stupnju Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu (u daljnjem tekstu: 
Odjel). 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi pokreće se na zahtjev stranke i po 
službenoj dužnosti a isti je žuran. 

Odjel na temelju predane dokumentacije od strane stranke dužan je donijeti rješenje 
i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

Ako je potrebno provoditi posebni ispitni postupak, Odjel je dužan donijeti rješenje u 
roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj 
dužnosti. 
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Odjel može po službenoj dužnosti utvrđivati činjenično stanje radi ostvarivanja prava 
iz članka 1. ove Odluke, temeljem podataka prikupljenih na terenu putem obilaska obitelji, 
odnosno samca na licu mjesta. 

O žalbi protiv Rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Ličko-senjske 
županije. 

Članak 7. 
 
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada 
Gospića ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju 
prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 
 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 8. 
 
 Korisnik socijalne skrbi je samac, članovi obitelji ili obitelj koji nemaju dovoljno 
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim 
radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 

Korisnici socijalne skrbi određeni su Zakonom i ovom Odlukom. Korisnik socijalne 
skrbi ima pravo dobiti informaciju, pravo na tajnost i zaštitu svih osobnih podataka.  
 Od prava korisnika na tajnost podataka može se odstupiti samo u slučajevima 
propisanim zakonom ili propisom utemeljenom na zakonu. 
 Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite osobne podatke o 
svojim prihodima kao i o drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava i 
omogućiti ih dostupnima službenoj osobi pri podnošenju zahtjeva. 
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim 
državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Gospića, osobama bez 
državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Gospića i to u neprekidnom trajanju 
najmanje 12 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva te azilantima. 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava socijalne skrbi iz ove 
Odluke, ako njihovo ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je namijenjeno, osim ako ovom 
Odlukom nije drugačije određeno.  

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ne mogu se prenositi na drugu osobu 
niti nasljeđivati. 

 
III. TEMELJNI UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA 

 
Članak 9. 

 
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 14. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako 
ispunjava jedan od uvjeta, i to: 
 

a) socijalni uvjet 
b) uvjet prihoda  
c) posebni uvjet. 

 
Članak 10. 

 
a) Socijalni uvjet 

 
 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako, na temelju Rješenja Centra za socijalnu skrb 
Gospić ostvaruje jedno od prava, i to: 
 

1. Pravo na pomoć za uzdržavanje, 
2. Pravo na pomoć i njegu u kući, 
3. Pravo na osobnu invalidninu ako ne prelazi uvjet prihoda temeljem ove Odluke. 
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Članak 11. 
 

b) Uvjet prihoda  
 
 Uvjet prihoda za oblike pomoći iz članka 14. ove Odluke ispunjava Korisnik s 
prihodom:  
- samac: do 1.300,00 kn,  
- dvočlana obitelj: do 2.000,00 kn,   
- tročlana obitelj: do 2.700,00 kn,   
- četveročlana obitelj: do 3.400.00 kn,  
- peteročlana obitelj: do 4.100,00 kn,  
 
 ako obitelj ima više od pet članova, cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 
300,00 kuna. 
 

Članak 12. 
 

Prihodom se smatra iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog 
(isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za 
ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, 
imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.  

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena 
ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje 3 
mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.  

Ako samac ili obitelj u postupku donošenja Rješenja o ostvarivanju prava iz socijalne 
skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruje drugačiji ukupni mjesečni prihod, odnosno ako 
dođe do prestanka zaposlenja ili gubitka prihoda stečenog na drugi način, ne uračunava se 
u prihode prosječni mjesečni prihod ostvaren u zadnja tri mjeseca već se utvrđuje visina 
prihoda ostvarenog u vrijeme donošenja Rješenja. 

 
a) U prihode se ne uračunavaju: 

 
 novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,  
 doplatak za djecu, 
 sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o  obiteljskim 

odnosima,  
 prigodne jednokratne donacije, 
 novčana naknada za tjelesno oštećenje, 
 ortopedski dodatak, 
 doplatak za pomoć i njegu po odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog 

osiguranja, 
 osobna invalidnina po odredbama Zakona, 
 državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, 
 stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili 

studiranje a najdulje do 26. godine života, 
 naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika, 
 primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih     

osoba za zdravstvene potrebe, 
 sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda. 

 
Iznos prihoda iz članka 11. ove Odluke umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o 

obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.  
 

Članak 13. 
 

c) Poseban uvjet 
 

Poseban uvjet ispunjavaju članovi Društva slijepih i slabovidnih Ličko-senjske 
županije Gospić ukoliko ukupan prihod članova domaćinstva ne prelazi uvjet prihoda 
određen ovom Odlukom. 

Uvjet iz stavka 1. ovog članka utvrđuju temeljem dostavljenog popisa od strane 
Društva slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije Gospić. 
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 Navedeni popis mora sadržavati podatke o članu Društva slijepih i slabovidnih Ličko-
senjske županije Gospić i svih članova njegovog kućanstva i to: ime i prezime, adresu 
stanovanja te OIB. 

Na temelju gore navedenih dostavljenih podataka od Društva slijepih i slabovidnih 
Ličko-senjske županije Gospić Odjel mora provesti posebni ispitni postupak te je dužan po 
službenoj dužnosti utvrditi činjenično stanje. 
 
 

IV. PRAVA KORISNIKA ODLUKE 
 

Članak 14. 

1. NOVČANE POMOĆI 

1.1.) pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 

1.2.) pomoć na podmirenje pogrebnih troškova, 

1.3.) jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim građanima, 

1.4.) besplatan obrok učenicima osnovnih škola, 

1.5.) potpore rodiljama, 

1.6.) jednokratna potpora roditeljima (skrbnicima) djece s teškoćama  

        u razvoju. 

2. POMOĆI U OBLIKU SMJEŠTAJA 

2.1.) osiguravanje privremenog smještaja u kriznom situacijama - SOCIJALNI STAN. 

3. DRUGI OBLICI POMOĆI  

3.1.) osiguravanje prostora za socijalnu trgovinu korisnicima Caritasa biskupije.  

Članak 15. 
 

Korisnik je obavezan Odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu podataka o svim 
prihodima i druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava na pomoći iz članka 14. ove 
Odluke, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene. 

 
Ako Odjel utvrdi da korisnik tijekom korištenja odobrene pomoći nije prijavio 

navedenu promjenu u navedenom roku, prestaje mu pravo i korisnik nema pravo podnijeti 
zahtjev za priznavanje prava iz članka 14. ove Odluke šest mjeseci od prestanka prava. 
 
 
 

V. VRSTE POJEDINIH PRAVA KOJA SE OSTVARUJU U GRADU GOSPIĆU 
 

Članak 16. 

1. NOVČANE POMOĆI 

1.1) POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA 

Ovaj oblik pomoći odnosi se na: 

 



5 
 

a) Najamninu za zadovoljavajući stambeni prostor 
b) Električnu energiju 
c) Komunalnu naknadu 
d) Odvoz kućnog smeća 
e) Vodne usluge 
f) Energent grijanja- ogrjev 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji ako 
plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi. 

Članak 17. 

a) Najamnina za zadovoljavajući stambeni prostor 

Zadovoljavajući stambeni prostor je stan ili kuća veličine 35 m² korisne površine za 
jednu osobu, a za osobe s invaliditetom 20% veći (42 m²), uvećane za 10 m² za svaku daljnju 
osobu, s mogućim odstupanjem do 10 m², koji služi samcu, obitelji ili članovima kućanstva 
za podmirenje osnovnih stambenih potreba. 
 

Članak 18. 
 

Najmoprimac može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako 
ispunjava socijalni uvjet. 
 

Članak 19. 
  

Najmoprimac iz članka 18. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova  
najamnine ako: 

 
 Stanuje u stanu koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za 

zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili obitelji, 
 Ako stan ili dio stana daje u podnajam, 
 Ako on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u 

cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene. 

Članak 20. 

Pomoć za podmirenje troškova najamnine za zadovoljavajući stambeni prostor 
ostvaruje se u iznosu 50% od ukupnog iznosa najamnine za tekućih šest mjeseci i to na 
način da Odjel utvrđeni iznos najamnine uplati izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi 
koja je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma uplatit na žiroračun najmodavca, sukladno 
Ugovoru o najmu koji najmodavac dostavlja nadležnoj poreznoj upravi. 

Članak 21. 

Postupak za podmirenje troškova najamnine za zadovoljavajući stambeni prostor, 
prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu koji utvrđuje uvjete za 
stjecanje prava i donosi rješenje. 

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva koja se popunjava u Odjelu, 
kopiju osobne iskaznice (za sve članove domaćinstva), uvjerenje o prebivalištu (za sve 
članove domaćinstva koji su maloljetni), rješenje o azilu, potvrdu stalnog boravka na 
području Grada Gospića u neprekidnom trajanju od 6 mjeseci, potvrdu privremenog 
boravka na području Grada Gospića u neprekidnom trajanju od 6 mjeseci, Potvrdu o visini 
dohotka od strane Porezne uprave (za sve članove domaćinstva), Ugovor o najmu potvrđen 
od strane Porezne uprave, Rješenje od Centra za socijalnu skrb (za ostvarivanje socijalnog 
uvjeta), uvjerenje od škole da je/su dijete/ca upisano/ni u školsku godinu, Potvrda 
poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja su prethodila prije 
podnošenja zahtjeva (za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu), Potvrda o 
isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za sve članove 
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kućanstva), izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči 
za istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću), broj računa 
na koji će se uplatiti odobreno, odnosno po potrebi i druge dokaze). 

Ako je zahtjev podnesen do 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo na pomoć iz 
članka 16. točke 1. ove Odluke za tekući mjesec, a ako je zahtjev podnesen iza 15. u 
mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana sljedećeg mjeseca. 

Članak 22. 

b) Električna energija 

Pravo na pomoć plaćanja troškova električne energije može ostvariti Korisnik koji 
ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda iz članka 9. ove Odluke. 

 
Ostvarivanje navedenog prava odnosi se na vremenski period od 6 mjeseci na način da 

Grad Gospić uplaćuje odjednom ukupan iznos za svih 6 mjeseci i to na račun ovlaštene 
pravne osobe koja je izvršila predmetnu uslugu.   

Ukoliko podnositelj zahtjeva živi u zajedničkom domaćinstvu sa osobom koja se nalazi u 
evidenciji navedene pravne osobe (pružatelja usluge električne energije) Rješenje o 
ostvarivanju prava glasit će na ime osobe koja se nalazi u evidenciji. 

Članak 23. 
 

Pomoć za podmirenje troškova električne energije nadoknađuje se Korisniku u 
mjesečnim iznosima kako slijedi: 
 

 samcu – u iznosu od 100,00 kuna,  
 dvočlanoj obitelji – u iznosu od 150,00 kuna, 
 tročlanoj obitelji – u iznosu od 200,00 kuna, 
 četveročlanoj obitelji- u iznosu od 250,00 kuna, 
 obitelji koja ima više od četiri člana – u iznosu od 300,00 kuna. 

Članak 24. 

Postupak za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova plaćanja električne 
energije prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu koji utvrđuje uvjete 
za stjecanje prava i donosi rješenje. 

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva koja se ispunjava i 
potpisuje u Odjelu, kopiju osobne iskaznice (za sve članove domaćinstva), uvjerenje o 
prebivalištu (za sve članove domaćinstva koji su maloljetni), rješenje o azilu, potvrdu stalnog 
boravka na području Grada Gospića u neprekidnom trajanju od 6 mjeseci, potvrdu 
privremenog boravka na području Grada Gospića u neprekidnom trajanju od 6 mjeseci, 
Potvrdu o visini dohotka od strane Porezne uprave (za sve članove domaćinstva), kopiju 
uplatnice električne energije (sa adresom navedenom na izjavi o članovima zajedničkog 
domaćinstva), Rješenje od strane Centra (za socijalni uvjet), uvjerenje od škole da je/su 
dijete/ca upisano/ni u školsku godinu, Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u 
zadnja tri mjeseca koja su prethodila prije podnošenja zahtjeva (za sve članove domaćinstva 
koji su u radnom odnosu), Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje (za sve članove kućanstva), izjavu kojom pod materijalnom i 
kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u zahtjevu 
(izjava se potpisuje u Gradu Gospiću, odnosno po potrebi i druge dokaze). 

Ako je zahtjev podnesen do 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo na pomoć iz 
članka 16. točke 1. ove Odluke za tekući mjesec, a ako je zahtjev podnesen iza 15. u 
mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana sljedećeg mjeseca. 
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Članak 25. 
 
c) Komunalna naknada 
 

Pravo na pomoć oslobađanja od plaćanja troškova komunalne naknade može 
ostvariti Korisnik ili zajednički član domaćinstva osobe koja se nalazi u evidenciji Upravnog 
odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje i zaštitu okoliša Grada Gospića utvrđen 
temeljem Izjave o članovima zajedničkog kućanstva ako ispunjavaju jedan od uvjeta iz 
članka 9. ove Odluke. 

Ukoliko podnositelj zahtjeva živi u zajedničkom domaćinstvu sa osobom koja se 
nalazi u evidenciji Odjela iz stavka 1. ovog članka Rješenje o ostvarivanju prava glasit će na 
ime osobe koja se nalazi u evidenciji. 

Ostvarivanje navedenog prava u vremenskom periodu od 12 mjeseci imaju korisnici koji 
ostvaruju socijalni uvjet. 

Ostvarivanje navedenog prava na vremenski periodu od 12 mjeseci imaju korisnici koji 
ostvaruju poseban uvjet. 

Ostvarivanje navedenog prava u vremenskom periodu od 6 mjeseci imaju korisnici koji 
ostvaruju uvjet prihoda. 
 

Članak 26. 

Postupak za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja troškova komunalne 
naknade prema ovoj Odluci, pokreće se podnošenjem zahtjeva Odjelu, koji utvrđuje 
uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje. 

Postupak za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja troškova komunalne 
naknade prema ovoj Odluci a za korisnike koji ostvaruju posebne uvjete pokreće se na 
temelju zahtjeva od strane Društva slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije koji uz 
zahtjev moraju priložiti dokumentaciju navedenu u članku 13. stavak 3. ove Odluke. 

Podnositelj zahtjeva koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda dužan je, uz 
zahtjev Odjelu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (izjavu o članovima 
zajedničkog domaćinstva (koja se ispunjava i potpisuje u Gradu Gospiću), kopiju osobne 
iskaznice (za sve članove domaćinstva), uvjerenje o prebivalištu (za sve članove domaćinstva 
koji su maloljetni), kopiju uplatnice komunalne naknade (sa adresom navedenom na izjavi o 
članovima zajedničkog domaćinstva), Rješenje od strane Centra za socijalnu skrb Gospić (za 
socijalni uvjet), uvjerenje od škole da je/su dijete/ca upisano/ni u školsku godinu, Potvrda 
poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja su prethodila prije 
podnošenja zahtjeva (za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu), fotokopija 
Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za sve 
članove kućanstva), izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj 
zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu 
Gospiću),  rješenje o azilu, odnosno po potrebi i druge dokaze). 

Ako je zahtjev podnesen do 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo na pomoć iz 
članka 16. točke 1. ove Odluke za tekući mjesec, a ako je zahtjev podnesen iza 15. u 
mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana sljedećeg mjeseca. 

Članak 27. 
 

d) Odvoz komunalnog otpada 
 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza i deponiranja komunalnog otpada iz 
kućanstava ostvaruje korisnik koji ispunjava socijalni uvjet koji se utvrđuje temeljem 
popisa korisnika Centra za socijalnu skrb Gospić, u visini od 50 % od ukupnog iznosa 
obveze. 
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Grad Gospić će popis socijalno ugroženih građana dostaviti ovlaštenoj pravnoj osobi koja 
je izvršila predmetnu uslugu te će na temelju dostavljenih podataka izraditi rješenja za 
podmirenje navedene pomoći. 

Članak 28. 

e) Vodne usluge 

Pravo na podmirenje troškova vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje 
ostvaruju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne 
potrebe kućanstva i to 40% od ukupnog troška usluge a najviše za 5m³ po članu obitelji 
mjesečno. 

Popis socijalno ugroženih građana utvrđuje Odjel na temelju podataka dobivenih od 
strane Centra za socijalnu skrb Gospić. 

Grad Gospić će popis socijalno ugroženih građana dostaviti ovlaštenoj pravnoj osobi 
koja je izvršila predmetnu uslugu a koja će na temelju istog obračunati razliku umanjene 
cijene vodnih usluga kako bi Grad Gospić na temelju navedenih podataka mogao izraditi 
rješenja za podmirenje navedene pomoći. 

Članak 29. 

f) Energent grijanja- ogrjev 

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva osiguravaju se jednom godišnje 
financijska sredstva za kupnju 3m³ drva. 

Visinu navedenih sredstava za svaku tekuću godinu Odlukom određuje Ličko-senjska 
županija. Navedena sredstva su decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u 
jedinici područne (regionalne) samouprave. 

Temeljem popisa Centra za socijalnu skrb Gospić Odjel piše Rješenje. 
 
 
1.2. PRAVO NA POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA 
 

Članak 30. 
 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odobrava se obitelji, članovima 
kućanstva ili rodbini umrle osobe ako ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, Zahtjev za pravo na pomoć podmirenja 
pogrebnih troškova može ostvariti i osoba (poznanik) umrlog, u slučaju kada umrli nije imao 
rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta. 
 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 
njegova rodbina, odnosno osoba iz stavka 2. ovog članka, ako naknadu za pogrebne 
troškove može ostvariti putem Centra  ili iz drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti 
imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od nasljednopravnih 
ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i dr.). 
 

Članak 31. 
 
Pravo na podmirenje pogrebnih troškova odobrava se pogrebnom poduzeću ukoliko 

umrli nema rodbinu odnosno ako su nepoznati ili odsutni ili nesposobni upravljati 
imovinom a nemaju zakonskog zastupnika. Grad Gospić ima pravo u takvim slučajevima 
ispitati da li u trenutku smrti umrli ima imovinu te poduzeti mjeru radi osiguranja ostavine 
umrloga. U tom smislu može podnijeti Općinskom sudu u Gospiću privremenu mjeru 
zabrane raspolaganja nad nekretninama umrloga do donošenja ostavinskog postupka, te se 
u istom pojaviti kao zainteresirana stranka. 

 
Pravo na podmirenje pogrebnih troškova odobrava se u maksimalnom iznosu do 

3.000,00 kn i to na način da se odobrena sredstva izravno doznače pogrebnom poduzeću 
prema ispostavljenom računu istog. 
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Ako je podnositelj zahtjeva obitelj umrlog ili njegova rodbina dužan/dužni su, uz 
zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava (izjavu o članovima 
zajedničkog domaćinstva (koju ispunjava i potpisuje u Odjelu), kopiju osobne iskaznice (za 
sve članove domaćinstva), uvjerenje o prebivalištu (za sve članove domaćinstva koji su 
maloljetni), kopiju računa pogrebnog poduzeća, Rješenje od strane Centra (za socijalni 
uvjet), uvjerenje od škole da je/su dijete/ca upisano/ni u školsku godinu, Potvrda 
poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja su prethodila prije 
podnošenja zahtjeva (za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu), Potvrda o 
isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za sve članove 
kućanstva), Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za radno sposobne nezaposlene 
članove obitelji), potpisat izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj 
zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu 
Gospiću), kopiju smrtnog lista, odnosno po potrebi i druge dokaze). 

1.3.) JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 

Članak 32. 
 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih 
materijalnih teškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti neke osnovne životne potrebe kao što su 
bolest, elementarne nepogode, nabavka lijekova za teške bolesnike, nabavke neophodne 
odjeće i obuće, nabavka higijenskih potrepština, u slučaju ako osoba ostane bez zaposlenja i 
slično. 
 
 Jednokratna novčana pomoć ne odnosi se na oblike pomoći navedene u članku 14. 
stavak 1. 
 

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti Korisnik koji ispunjava 
socijalni uvjet i/ili uvjet prihoda. 
 

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se u iznosu do 1.000,00 kn 
istom korisniku najviše dva puta u tekućoj godini. 

 
Odjel dostavlja Centru za socijalnu skrb popis korisnika i odobrenih jednokratnih 

pomoći početkom mjeseca za prethodni mjesec.  

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (koju ispunjavaju i 
potpisuju u Odjelu), kopiju osobne iskaznice (za sve članove domaćinstva), uvjerenje o 
prebivalištu (za sve članove kućanstva koji su maloljetni), uvjerenje od škole da je/su 
dijete/ca upisano/ni u školsku godinu i da redovno pohađaju nastavu, Potvrda poslodavca 
o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca koja su prethodila prije podnošenja 
zahtjeva (za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu), Potvrda o isplati 
mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za sve članove 
kućanstva), Rješenje od strane Centra (za socijalni uvjet), Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje (za radno sposobne nezaposlene članove obitelji), kopiju računa na koji će se 
pomoć uplatiti, potpisat izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj 
zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu 
Gospiću), odnosno po potrebi i druge dokaze). 

1.4.) BESPLATAN OBROK UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA 

Članak 33. 
 

Pravo na besplatan školski obrok ostvaruju učenici osnovnih škola s područja Grada 
Gospića u kojima je organizirana prehrana dok borave u školi. 

Pravo iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti učenici od prvog do osmog razreda čiji 
roditelji ispunjavaju socijalni uvjet ili uvjet prihoda. 
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Postupak za ostvarivanje prava na besplatan obrok učenicima pokreće se 
podnošenjem zahtjeva Odjelu koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava te donosi rješenje za 
tekuću školsku godinu.  

Grad izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnim školama temeljem ispostavljenog 
računa škole a za prethodni mjesec. 

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva koja se ispunjava i 
potpisuje u Odjelu, kopiju osobne iskaznice (za sve članove domaćinstva), Rješenje od strane 
Centra (za socijalni uvjet), uvjerenje od škole da je/su dijete/ca upisano/ni u školsku 
godinu i da redovno pohađaju nastavu, Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u 
zadnja tri mjeseca koja su prethodila prije podnošenja zahtjeva (za sve članove domaćinstva 
koji su u radnom odnosu), Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje (za sve članove kućanstva), Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje (za radno sposobne nezaposlene članove obitelji), potpisat izjavu kojom pod 
materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih 
u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću), odnosno po potrebi i druge dokaze). 

Ako je zahtjev podnesen do 15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo na pomoć iz 
članka 14. stavka 1. točke 1.4. ove Odluke za tekući mjesec, a ako je zahtjev podnesen iza 
15. u mjesecu, korisnik ostvaruje pravo od prvog dana sljedećeg mjeseca. 

1.5.) POTPORE RODILJAMA 

Članak 34. 
 

 Rodilja mora imati prebivalište na području Grada Gospića najmanje 6 mjeseci prije 
dana podnošenja zahtjeva.  

Rodiljama sa područja Grada Gospića odobrava se financijska potpora u iznosu od 
4.000,00 kn za svako prvo novorođeno dijete. 
 Za svako slijedeće novorođeno dijete iznos se povećava za 1.000,00 kuna i to na 
način da za drugo novorođeno dijete potpora iznosi 5.000,00 kuna, treće 6.000,00 kuna i 
tako redom. 
 

Potpora rodiljama s područja Grada Gospića može se odobriti najduže u roku od 6 
mjeseci od datuma rođenja djeteta.  

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva koja se popunjava i 
potpisuje u Odjelu, uvjerenje o prebivalištu rodilje, kopiju osobne iskaznice rodilje, kopiju 
Rodnog lista rođenog djeteta, kopiju tekućeg računa rodilje ili člana kućanstva, izjavu kojom 
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka 
danih u zahtjevu (izjava se potpisuje u Gradu Gospiću), odnosno po potrebi i druge dokaze). 

1.6.) JEDNOKRATNA POTPORA RODITELJIMA (SKRBNICIMA) DJECE S TEŠKOĆAMA U 
RAZVOJU 

Članak 35. 
 

Djeca s teškoćama u razvoju djeca su s trajnim posebnim potrebama, a odnose se na 
urođena i stečena stanja organizma, koja prema svojoj prirodi zahtijevaju poseban stručni 
pristup kako bi se omogućilo izražavanje i razvoj sačuvanih sposobnosti djeteta i time što 
kvalitetniji daljnji odgoj i život. 

Teškoće u razvoju obuhvaćaju oštećenja vida (slijepa i slabovidna djeca), sluha 
(gluha i nagluha djeca), poremećaje glasovno-govorne komunikacije, tjelesni invaliditet, 
mentalnu retardaciju, promjene ličnosti uzrokovane organskim faktorom ili psihozom te 
postojanje više vrsta i stupnjeva ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju. 

 
Financijska potpora odobrava se roditelju (skrbniku) djeteta s teškoćama u razvoju 

do djetetove navršene 18. godine života i to jedan put godišnje u iznosu od 3.000,00 kn. 
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Dijete, odnosno obitelj djeteta s teškoćama u razvoju mora imati prebivalište na 
području Grada Gospića. 

Podnositelj zahtjeva dužan je, uz zahtjev, Odjelu dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava (izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva koja se ispunjava i 
potpisuje u Odjelu, kopiju osobne iskaznice roditelja (skrbnika) djeteta s teškoćama u 
razvoju, kopiju računa za isplatu sredstava, Rješenje na dopust za njegu djeteta s 
teškoćama u razvoju od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje; Područni ured Gospić, 
ili  Rješenje o doplatku za pomoć i njegu ili Rješenje kojim se priznaje status roditelja 
njegovatelja ili status njegovatelja od Centra za socijalnu skrb Gospić, ili Rješenje o doplatku 
za djecu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; Područna služba u Gospiću 
(temeljem Zakona o doplatku za djecu – čl. 22) i izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom 
odgovornošću nositelj zahtjeva jamči za istinitost podataka danih u zahtjevu (izjava se 
potpisuje u Gradu Gospiću), odnosno po potrebi i druge dokaze). 

Članak 36. 

2. POMOĆI U OBLIKU SMJEŠTAJA 
 

2.1.) PRIVREMENI SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA- SOCIJALNI STAN 

Socijalni stan je osiguran za krizne situacije kada obitelj s maloljetnom djecom 
ostane bez svog doma i kada nije u mogućnosti sama osigurati smještaj kako bi se spriječilo 
odvajanje djece od odraslih članova obitelji.  

Privremeni smještaj traje dok se korisniku ne ostvari povratak u vlastitu obitelj ili 
udomiteljsku obitelj ili dok se smještaj ne osigura na drugi način i to najdulje 6 mjeseci. 

Privremeni smještaj ostvaruju korisnici temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb 
Gospić s kojim će Grad Gospić sklopiti Ugovor o korištenju prostora za navedeni smještaj. 

Članak 37. 

3. DRUGI OBLICI POMOĆI 

3.1.) OSIGURAVANJE PROSTORA ZA PREHRANU ZA SOCIJALNU TRGOVINU 
KORISNIKA CARITASA  

Grad Gospić je osigurao prostor za pučku trgovinu za korisnike  Caritasa.  

VI. ZBIRKE PODATAKA 

Članak 38. 

 Grad Gospić je dužan na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o 
ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja kao i o drugim pravima 
utvrđenim ovom Odlukom. 

Također se o ostvarenim navedenim pravima moraju dostavljati mjesečna izvješća 
nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave koja će objedinjena izvješća dostavljati 
nadležnom ministarstvu za poslove socijalne skrbi.  

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 39. 
 

  Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe 
Zakona o socijalnoj skrbi. 

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića bit će objavljena u „Službenom vjesniku 
Grada Gospića“ i na web stranici Grada Gospića.  
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      Članak 40. 

Postupci koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema 
odredbama ove Odluke. 
 

Članak 41. 
 

 Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada 
Gospića  (“Službeni vjesnik Grada Gospića”, broj  10/08, 11/08, 11/09, 6/10, 10/11 i 09/12).  

 
Članak 42. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom vjesniku Grada 
Gospića”.  
 
KLASA: 550-01/13-01/05 
URBROJ: 2125/01-01-13-02 
Gospić, 31. siječnja 2013. godine 
 
 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  
                     GRADA GOSPIĆA 

 
                   Petar Radošević, v.r. 


