
 
 
 
 
 
 
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Klasa:550-01/11-05/13 
Urbroj:238/25-05/11-1 
Vrbovec, 24. kolovoza 2011. 
 
            Temeljem članka 38.  i 66. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 73/97., 27/01., 59/01., 
82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) raspisuje se 

J A V N I   P O Z I V 
ZA DODJELU NOV ČANE POMOĆI ZA OGRJEV ZA 2011. GODINU 

 
                                                                                              I 

Pravo na pomoć ostvaruju osobe prema slijedećim kriterijima:  
1. Kriterij : osobe koje primaju pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb Vrbovec 
2. Kriterij : osobe koje primaju povremenu pomoć uz predočenje potvrde Centra za socijalnu skrb Vrbovec  
3. Kriterij : osobe čiji mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca, prije mjeseca u kojem je podnesen 

zahtjev, ne prelaze iznos za priznavanje stalne pomoći (osnovica 600, 00 kn po članu obitelji) uz 
                      potvrdu o mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca izdana od porezne uprave (ili zadnja tri odreska            
                      mirovine) prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev, za svakog člana obitelji uz  predočenje potvrde o   
                      prebivalištu svih članova kućanstva izdane od Policijske postaje Vrbovec 

4. Kriterij : ostale osobe koje zadovoljavaju kriterije zakona o socijalnoj skrbi shodno manjim primanjima 
temeljem potvrde o mjesečnim primanjima izdanim od  porezne uprave za samce ili sve ukućane jednog 
kućanstva,  uz  predočenje potvrde o prebivalištu svih članova kućanstva izdane od Policijske postaje 
vrbovec 

               Davatelj potpore je Zagrebačka županija, a Grad Vrbovec provodi postupak dodjele novčane pomoći za drva. 
 

II 
 Novčana pomoć za podmirenje troškova za ogrjev, odobrava se jednom godišnje, u iznosu od 
950,00 kn.                                                                           
                                                                                              III  
              U svrhu priznavanja prava na pomoć za ogrjev stranka je dužna podnijeti zahtjev uz koji se 
obavezno prilaže: 
               - pravomoćno rješenje ili uvjerenje o pomoći za uzdržavanje  ili povremenoj pomoći samca ili obitelji, koje je 
donio nadležni Centar za socijalnu skrb  
              Ako stranka nije korisnik prava na stalnu pomoć,  obavezna je dostaviti: 
              - potvrdu o mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi 
zahtjev, za svakog člana obitelji 
               (Ukupna primanja kućanstva se dijele s ukupnim brojem članova te se tako dobiva podatak o primanjima po 
članu kućanstva što se uzima kao podatak za listu.) 
              - uvjerenje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri HZZZ-u (nezaposlene osobe) 
              Porezne prijave moraju biti kompatibilne sa potvrdama o prebivalištu. 
 
                                                                               IV          
               Zahtjevi se na propisanom obrascu podnose na adresi: Grad Vrbovec, Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Trg P. Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, a mogu se dostaviti i neposredno putem Pisarnice Grada. 
 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati. 
 

V 
 Javni poziv je otvoren do 15. rujna 2011. Objavljen je na oglasnoj ploči Grada, a istovremeno će se objaviti na 
web stranici Grada  i putem Radio Vrbovca. 
 Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Vrbovca zadržava pravo kontrole i provjere podnesenih zahtjeva.  
 Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/2799-914, g. Robert Haić. 
  
 
                                                                                                                                             PROČELNIK 
                                                                                                                                        Tomica Pisačić, prof. 
 


