
 
         Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj“ 157/13, 
152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ 08/18 i 12/18 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 16. 
sjednici održanoj 21. prosinca 2018. godine donijelo je  
                                                  

 

O D L U K U 
O  PRAVIMA IZ SOCIJALNE SKRBI 

GRADA VRBOVCA 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Grad Vrbovec te 
uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 

 
Članak 2. 

 Gradsko vijeće Grada Vrbovca za svaku kalendarsku godinu uz proračun donosi Program  
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Vrbovca (dalje u tekstu: Program) kojim se 
utvrđuju potrebe u djelatnosti socijalne skrbi te planirana sredstva za te namjene. 

                            
Članak 3. 

 Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja 
upravno tijelo Grada Vrbovca nadležno za djelatnost socijalne skrbi (dalje u tekstu: Upravno tijelo), 
primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom postupku.  
 

Članak 4. 
 Sredstva za ostvarivanje prava koja proizlaze iz ove Odluke osiguravaju se u proračunu 
Grada Vrbovca.  
 

Članak 5. 
 Korisnik kojemu je odobrena jedna od pomoći iz ove Odluke dužan je prijaviti svaku 
promjenu činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečene pomoći – 
u roku od osam dana od dana nastanka promjene. 
 
 
II. KORISNICI PRAVA TEMELJEM ODLUKE  GRADA VRBOVCA  
                               

Članak 6. 
 Korisnik socijalne skrbi prema Zakonu o socijalnoj skrbi je samac i kućanstvo koji nemaju 
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih 
svojim radom ili primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način utvrđenih 
Zakonom. 
                   

Članak 7. 
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može koristiti hrvatski državljanin s 
prebivalištem na području Grada Vrbovca.  



 Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno vrsta 
pomoći, ako je njihovo istovremeno ostvarivanje u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom. 
 
 
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 
Naknada za troškove stanovanja 
 

Članak 8. 
 Pravo na naknadu za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisniku pod uvjetima 
propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 
130/17). 
 Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, 
grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.     
 Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 
naknade, do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno 
kućanstvu utvrđene prema članku 30. stavku 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi. 
 Grad može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa sredstava iz članka 30. 
stavka 1. Zakona kada se po mišljenju Centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći 
odvajanje djece od roditelja. 
 Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da 
jedinica lokalne samouprave, djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili 
fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 
             Pravo na pojedini trošak stanovanja iz st. 2. priznaje se korisniku, ukoliko pravo na 
podmirenje navedenog troška ne ostvaruje po nekoj drugoj osnovi (npr. putem Centra za socijalnu 
skrb ili sl.).  
          

Članak 9. 
 Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima korisnik prava na zajamčenu minimalnu 
naknadu što dokazuje  Rješenjem Centra za socijalnu skrb. 
            Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne 
naknade ako je bilo tko od članova kućanstva obveznik plaćanja troškova. 
            Ukoliko je korisnik zajamčene minimalne naknade najmoprimac, svoj status najmoprimca 
dokazuje  Ugovorom  o najmu stana koji mora biti  ovjeren od strane javnog bilježnika i  prijavljen 
kod nadležne porezne uprave.  
 
Pomoć za nabavku ogrjeva 
 

Članak 10. 
 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 nadležna jedinica područne 
(regionalne) samouprave. 
 Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, 
donijet će najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. 
 Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, jedinica lokalne 
samouprave podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju 
na drva nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave najkasnije do rujna tekuće godine za 
sljedeću godinu. 



 
Članak 11. 

 Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je na propisan način voditi 
evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih Zakonom, kao i 
drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave, te je dužna o tome dostavljati izvješća uredu državne uprave u županiji. 
 
 Podmirenje pogrebnih troškova    
 

Članak 12.  
 Grad Vrbovec podmirit će pogrebne troškove za umrlu osobu koja nema zakonskog 
nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina života, a ne ostvaruje pravo na 
podmirenje pogrebnih troškova putem ustanove za socijalnu skrb. Troškovi se odobravaju do visine 
cijene osnovnih troškova pogreba. 
 Pod osnovnim troškovima pogreba podrazumijeva se osnovna pogrebna oprema, trošak 
prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do mjesta pogreba i trošak ukopa, a prema cijenama u 
mjestu u kojem je pokojnik umro odnosno u mjestu pogreba. 
 Ukoliko se utvrdi da umrla osoba ima nasljednika i imovinu koja ulazi u ostavinsku masu, 
odnosno da je postojala osoba koja je bila sukladno zakonu ili ugovoru dužna sahraniti umrlu 
osobu, Grad Vrbovec će isplaćene pogrebne troškove prijaviti kao svoje potraživanje u ostavinsku 
masu ili utužiti putem nadležnog suda. Podmirenje troškova pogreba osigurava se na način da 
Gradonačelnik izda narudžbenicu za uslugu pogreba, koja je osnova za izdavanje i plaćanje računa.        
            
Pravo na jednokratnu naknadu 
                                                                     

Članak 13. 
 Jednokratna novčana pomoć za specifične potrebe može se odobriti samcu ili kućanstvu 
koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe 
nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda, 
nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost 
da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim 
organizacijama i slično.  
 Ovisno o mogućnostima proračuna Grada Vrbovca, te objektivnoj opravdanosti, Upravno 
tijelo može rješenjem odobriti jednokratnu naknadu socijalno ugroženim pojedincima ili obiteljima 
na temelju njihovog pismenog zahtjeva i adekvatne dokumentacije koju podnositelj zahtjeva mora 
dostaviti kao dokaze o opravdanosti potrebe iz st 1.  
 Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u 
naravi, ako postoji osnovana pretpostavka da korisnik naknadu neće koristiti namjenski. 
 Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi 
više od pet osnovica iz članka 27. stavka 2. Zakona za samca, odnosno sedam osnovica iz članka 27. 
stavka 2. Zakona za kućanstvo. Centar za socijalnu skrb razmjenjuje podatke o priznatim 
jednokratnim naknadama s jedinicama lokalne samouprave. 
 Upravno tijelo može samostalno odobriti  novčanu pomoć korisniku  u pravilu kao 
jednokratnu ili višekratnu isplatu u novcu, naravi ili uslugama, do tri osnovice za samca ili 
kućanstvo, a iznose do pet osnovica za samca i sedam za kućanstvo uz odobrenje i supotpis 
gradonačelnika.  
 Novčane pomoći iz stavka 1. ovog članka mogu se odobriti samo do ukupnog iznosa 
predviđenog u socijalnom programu i proračunu za tekuću godinu. 
 



 
 Ako je za podmirenje potrebe za koju se traži pomoć potrebno osigurati iznos veći od iznosa 
iz stavka 4., visinu jednokratne novčane pomoći na prijedlog Upravnog tijela određuje 
Gradonačelnik svojom odlukom, na temelju koje odluke će Upravno tijelo donijeti rješenje. 
          
Sufinanciranje boravka djece u ustanovi predškolskog odgoja 
                                                                      

Članak 14. 
 Za djecu korisnika zajamčene minimalne naknade utvrđuje se pravo na subvenciju u 
podmirenju ekonomske cijene boravka u Dječjem vrtiću „Vrbovec“ u iznosu od 50 % troškova koje 
bi trebao snositi roditelj prema aktu o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića. 
 Subvencionirani iznos troškova iskazuje se i podmiruje u gradskom Dječjem vrtiću uz 
redovne mjesečne doznake proračunskih sredstava. 
 
Podmirenje obroka učenika osnovnih škola  
                                                                  

Članak 15. 
 Grad Vrbovec financirat će besplatni dnevni obrok učenicima osnovnih škola na području 
Grada Vrbovca u kojima je organizirana školska kuhinja za: 

-  djecu korisnika zajamčene minimalne naknade,  
- djecu nezaposlenih samohranih roditelja korisnika povremene pomoći evidentiranih pri 
Centru za socijalnu skrb Vrbovec,  
- djecu HRVI Domovinskog rata,  
- djecu iz obitelji čiji prihodi po članu kućanstva ne prelaze iznos koji Gradonačelnik utvrđuje 

posebnom odlukom sukladno osiguranim sredstvima u proračunu.  
             Troškovi se podmiruju temeljem ispostavljenog računa škole. 
 
Novčana pomoć  za opremu novorođenog djeteta 
 

Članak 16.  
Grad Vrbovec će dodijeliti novčanu potporu za opremu novorođenog djeteta jednom od 

roditelja novorođenog djeteta koji ima prebivalište na području grada Vrbovca. 
Pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta mogu ostvariti i posvojitelji 

djeteta pod uvjetima iz st. 1. ovog članka.  
Visinu novčane pomoći iz st. 1. utvrđuje za svaku godinu Gradonačelnik posebnom 

odlukom.  
Radi ostvarenja prava iz st. 1. ovog članka jedan od roditelja će najkasnije u roku 3 mjeseca  

od rođenja/posvojenja djeteta za koje se traži novčana potpora dostaviti u Upravno tijelo izvod iz 
matične knjige rođenih/rodni list za dijete ili pravomoćni akt o posvojenju  djeteta, dokaz o 
prebivalištu, OIB i podatak o računu za isplatu pomoći.  

Pravo na novčanu pomoć  za opremu novorođenog djeteta utvrđuje se temeljem rješenja o 
priznavanju prava koje donosi Upravno tijelo.  
 
Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima  povodom blagdana Božića 
 

Članak 17. 
Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s prebivalištem na području grada Vrbovca  

povodom blagdana Božića isplaćuje se pod uvjetima i u visini koju svake godine utvrđuje 
Gradonačelnik posebnom odlukom u skladu s usvojenim proračunom.  



 
 
Financiranje javnog prijevoza osoba starijih od 65 godina za potrebe zdravstvenih pregleda i 
liječenja 

 
Članak 18. 

Grad Vrbovec financirat će putne troškove osoba starijih od 65 godina s područja Grada 
Vrbovca za potrebe zdravstvenih pregleda i liječenja u zdravstvenim ustanovama kojih nema na 
području Grada Vrbovca, a nalaze se  u gradovima udaljenim do 100 km. 

Pravo iz  st. 1. stječu osobe pod uvjetima da su starije od 65 godina, da im je prebivalište na 
području grada Vrbovca, da posjeduju liječničku uputnicu za pregled. 

Temeljem ispunjavanja uvjeta iz st. 2. ovog članka, slijepe osobe i osobe sa 100 % utvrđenim 
invaliditetom imaju pravo na pratnju temeljem rješenja o invaliditetu i potvrde liječnika.  

Pravo  iz st. 1 se ostvaruje u iznosu pojedinačne cijene vozne karte javnog prijevoza, što 
uključuje povratnu kartu za vlak i autobus u 100 % iznosu, a ukoliko se koristi taksi prijevoz, isti se 
sufinancira u iznosu cijene povratne autobusne karte.  

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovca  za potpisivanje ugovora s pravnim osobama 
koje obavljaju djelatnosti javnog prijevoza na području grada Vrbovca u svezi prijevoza starijih 
osoba od 65 godina s područja grada Vrbovca za potrebe zdravstvenih pregleda i liječenja.  
 
Drugi oblici pomoći 

 
Članak 19. 

 Gradonačelnik može na temelju Odluke ili ugovora sukladno usvojenom proračunu za 
tekuću godinu odobriti i ostale vrste pomoći.   
 
 
IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK  
                       

Članak 20. 
 Postupak za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, pokreće se na zahtjev stranke, 
njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja. 
 Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti i Upravno tijelo po službenoj 
dužnosti. Ostvarivanje prava počinje teći s prvim mjesecom, nakon mjeseca u kojem je podnesen 
zahtjev i dobiveno rješenje. U postupcima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ne naplaćuju se 
upravne pristojbe. 
                                                         

Članak 21.  
 Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je 
dostaviti, odgovarajuće isprave te dokaze o opravdanosti i osnovanosti zahtjeva. 
 U rješavanju zahtjeva Upravno tijelo može zatražiti Centar za socijalnu skrb Vrbovec da se 
posjetom obitelji korisnika, odnosno podnositelja zahtjeva ili na drugi pogodan način, posebno 
ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na ostvarivanje prava na pomoć. 
 

Članak 22. 
 U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, Upravno tijelo 
surađuje s Centrom za socijalnu skrb Vrbovec, Osnovnim školama, Dječjim vrtićem Vrbovec, te s 
drugim pravnim osobama. 
 



 
 

Članak 23. 
 Rješenje o ostvarivanju pojedinog prava na pomoć iz ove Odluke, ukoliko ovom Odlukom 
nije drugačije propisano, u prvome stupnju donosi Upravno tijelo. 
 O žalbi protiv rješenja Upravnog tijela odlučuje u drugom stupnju upravno tijelo Zagrebačke 
županije nadležno za poslove socijalne skrbi. 
 

Članak 24. 
 U okviru svoga djelokruga Upravno tijelo kontinuirano prati korištenje prava na pomoći iz 
ove Odluke, te postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje. 
 Korisnik pomoći dužan je Upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu činjenica, uvjeta i 
okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje utvrđenih prava i to u roku od osam (8) dana 
od dana nastanka te promjene. 
 Korisnik je dužan Gradu Vrbovcu nadoknaditi štetu ako je: 
 - na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, 
odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada ili ga je  
ostvario u većem opsegu nego što mu pripada, 
 - ostvario novčanu naknadu zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili 
opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu. 
                                  

Članak 25. 
 Upravno tijelo je ovlašteno, da u svrhu racionalnosti i pomoći korisnicima prava po ovoj 
Odluci, izradi obrasce Zahtjeva za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava, s popisom i nazivom 
potrebnih dokumenata odnosno isprava koje podnositelj mora priložiti uz Zahtjev. 
                         
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 26. 
 Svi oblici i iznosi pomoći koje korisnik socijalne skrbi temeljem ove Odluke ostvari, upisuju 
se u odgovarajuću evidenciju koja se vodi pri Upravnom tijelu, te o tome sastavlja i dostavlja 
izvješće tijelu nadležnom za socijalnu skrb Zagrebačke županije. 

 
Članak 27. 

 Temeljem članka 113. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16, 16/17 i 130/2017), svi navedeni poslovi koji su ovom Odlukom navedeni mogu biti 
povjereni Centru za socijalnu skrb Vrbovec, na temelju Ugovora kojim će se utvrditi međusobna 
prava, obveze i odgovornosti između Grada Vrbovca i Centra za socijalnu skrb Vrbovec. 

 
Članak 28. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravima iz socijalne skrbi  
Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 10/14 i 35-II/14) i Odluka o financiranju 
prijevoza osoba starijih od 65 godina s područja grada Vrbovca za potrebe zdravstvenih pregleda i 
liječenja („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 33-II/12).  
                 

 
 
 



 
 

Članak 29. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca “, a 
primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine. 
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