GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
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dokumenta
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drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Nacrt
Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE
- članak 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 157/13., 152/14. i 99/15.)
kojim je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne u svom proračunu osigurati
sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, pod uvjetima i
na način propisan ovim Zakonom. Jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za
ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga stanovnicima na svom području iznad
standarda utvrđenih ovim Zakonom, na način propisan općim aktom JLS, ukoliko u svom
proračunu ima za to osigurana sredstva.
- članak 26. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada
Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.) kojim je određeno da
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru donosi opće i druge akte kojim uređuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru.
II. 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, te navodimo sadržajnu promjenu u odnosu na dosadašnju Odluku:
- člankom 1. Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi predlaže se da iznos
jednokratne novčane pomoći za nabavku obveznih školskih udžbenika iznosi 700,00 kuna
umjesto 300,00 kuna kako je to određeno člankom 35a. stavak 2. Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj
11/16.),
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA
Za provođenje predložene Odluke sredstva će se osigurati izmjenama i dopunama
(rebalansom) Proračuna Grada Biograda na Moru.
IV. TEKST PRIJEDLOGA AKTA S OBRAZLOŽENJEM
Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru izradio je predmetni Prijedlog odluke, te
ga je uputio Gradonačelniku kao ovlaštenom predlagatelju. Gradonačelnik je utvrdio
predmetni Prijedlog odluke sukladno odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,
36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 35. Statuta
Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13.,
8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), te isti dostavlja Gradskom vijeća Grada Biograda na
Moru, na razmatranje i usvajanje.
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svibanj 2018. godine

Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi objavljen je na
internetskoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr

Javno savjetovanje trajalo je petnaest (15) dana te je bilo otvoreno od 20. travnja 2018. do 5.
svibnja 2018. godine.

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

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.
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