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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
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Nacrt

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave
jedan od nositelja djelatnosti socijalne skrbi, za čije provođenje donose vlastite akte
kojima uređuju oblike socijalne skrbi, kao i kriterije za ostvarivanje prava na
pojedine oblike skrbi na svojem području. Odlukom o socijalnoj skrbi ("Službeni
glasnik Grada Biograda na Moru", broj 1/16.) utvrđeni su korisnici socijalne skrbi,
oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi te uvjeti i postupak za ostvarivanje prava, a
kako Zakon o socijalnoj skrbi omogućava jedinicama lokalne samouprave da u
skladu s proračunskim sredstvima, stanovnicima svog područja, osiguraju novčane
pomoći i socijalne usluge iznad standarda utvrđenih Zakonom ukazala se potreba za
izmjenom pojedinih odredbi, te navodimo sadržajne promjene u odnosu na
dosadašnju Odluku:
- člankom 1. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
skrbi predlaže se da se roditelju dodjeljuje jednokratna novčana potpora povodom
rođenja djeteta za:
- prvo novorođeno dijete u iznosu od 1.000,00 kuna,
- drugo novorođeno dijete u iznosu od 3.000,00 kuna,
- treće i svako sljedeće novorođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kuna,
dok je prijašnjom odredbom članka 29. Odluke o socijalnoj skrbi bila utvrđena
jednokratna novčana potpora u iznosu od 1.000,00 kuna za novorođeno dijete, bez
obzira na broj djece u obitelji.
- člankom 2. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
skrbi
dopunjuje se članak 32. stavak 1. dosadašnje Odluke novim podstavkom 3. kojim
se predlaže pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku obveznih školskih
udžbenika za učenike od I. do VIII. razreda osnovne škole.
- člankom 3. Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj
skrbi postojeća Odluka o socijalnoj skrbi dopunjuje se novim člankom 35a.
kojim se
- predlaže pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku obveznih
školskih udžbenika početkom školske godine za sve učenike od I. do VIII.
razreda osnovne škole koji po prvi put pohađaju razred, a istovremeno nisu
ostvarili pravo na potporu radi nabavke školskih udžbenika po drugoj
osnovi, uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na
području grada Biograda na Moru.
Također se predlaže da jednokratna novčana pomoć za nabavku obveznih
školskih udžbenika iznosi 300,00 kuna, te se određuje način podnošenja zahtjeva s
potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta.
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Predlaže se da po pojedinačnim zahtjevima za ostvarivanje prava na jednokratnu
novčanu pomoć za nabavku obveznih školskih udžbenika za učenike kao i načinu
isplate odlučuje Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru.
studeni 2016. godine
Nacrt Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
objavljen je na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru
www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je osam dana te je bilo otvoreno od 14. studenog 2016.
do 22. studenog 2016. godine.

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno
primjedba predstavnika zainteresirane javnosti.

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
Ime i prezime:

Datum:

Hrvoje Raspović

28. studenog 2016. godine
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