Na temelju članka 7. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.
73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 21. Statuta Grada Krapina
(„Službeni glasnik Grada Krapine br. 4/09. godine), Gradsko vijeće Grada Krapine na svojoj
6. sjednici, održanoj dana 4. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
O SOCIJALNOJ SKRBI
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Odluka) utvrñuju se prava i oblici
pomoći u socijalnoj skrbi koje osigurava Grad Krapina, korisnici socijalne skrbi te uvjeti,
način i postupak za ostvarivanje prava i pomoći iz socijalne skrbi.
Članak 2.
Prava utvrñena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Grada Krapine ako je
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona odreñeno da se ta prava ostvaruju
prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Gradsko vijeće Grada Krapine za svaku kalendarsku godinu uz Proračun donosi
Program socijalne skrbi Grada Krapine (dalje u tekstu: Program) kojim se utvrñuju potrebe u
djelatnosti socijalne skrbi te planirana sredstva za te namjene.
Članak 4.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavljaju:
upravno tijelo Grada Krapine nadležno za djelatnost socijalne skrbi (dalje u tekstu: Upravno
tijelo), Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Krapine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) i
Gradonačelnik Grada Krapine (dalje u tekstu: Gradonačelnik).
Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik posebnim aktom na vrijeme od 4 godine, a kojim aktom
se odreñuje broj članova Povjerenstva, nadležnost i pravo na naknadu za rad.
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrñenih ovom Odlukom,
Gradonačelnik može povjeriti drugoj pravnoj osobi, na temelju ugovora o meñusobnim
pravima i obvezama.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnik socijalne skrbi prema ovoj Odluci je samac, član obitelji ili obitelj koji nemaju
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih
svojim radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi utvrñena ovom Odlukom može koristiti hrvatski državljanin s
prebivalištem na području Grada Krapine te osoba bez državljanstva ili strani državljanin sa
prebivalištem na području Grada Krapine.

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.
Ovom se Odlukom utvrñuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:
1. Socijalno pravo školske djece čini pravo:
1.1. učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju,
2. Socijalna prava ostalih grañana čine prava na:
2.1. pomoć u podmirenju troškova stanovanja,
2.2. jednokratnu novčanu pomoć,
2.3. pomoć za nabavku ogrjeva
2.4. podmirenje pogrebnih troškova,

Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno vrsta
pomoći, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci.

IV. UVJETI ( KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.
Prava iz socijalne skrbi utvrñena člankom 7. stavkom 1. točkom 1. i 2. ove Odluke može
ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:
b) uvjet prihoda,
c) posebni uvjet.
Članak 9.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik čija su primanja niža od osnovice za uzdržavanje koju
odreñuje Vlada Republike Hrvatske, a uvjet za korištenje prava utvrñuje se prema postocima:
1. samac 100% osnovice
2. obitelj za:
- odraslu osobu 80% osnovice
- dijete do 7 godina 80% osnovice
- dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice
- dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice
3. iznosi utvrñeni prethodnim točkama povećavaju se ako je korisnik:

- potpuno radno nesposobna osoba koja živi sama za 50% osnovice
- potpuno radno nesposobna osoba koja živi u obitelji za 30% osnovice
- trudnica nakon 12 tjedana trudnoće za 50% osnovice
- rodilja do 2 mjeseca nakon poroda za 50% osnovice
- dijete samohranog roditelja za 25% osnovice.
Članak 10.
Posebne uvjete u smislu članka 8. ove Odluke ispunjavaju:
1) korisnik koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. roñenje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji,
elementarna nepogoda, gubitak posla ili druga nevolja) prema ocjeni Upravnog tijela ili
Povjerenstva doñe u teške materijalne prilike te nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti
zadovoljiti osnovne životne potrebe,
2) roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta sa teškoćama u razvoju ili osobe sa invaliditetom,
3) ostali korisnici, prema posebnom zaključku Gradonačelnika , a na prijedlog Povjerenstva.

V. NAČIN OSTVARIVANJA POJEDINIH PRAVA

1. Socijalna prava školske djece

1.1. Pravo učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju
Članak 11.
Pravo učenika osnovne škole na besplatnu školsku kuhinju može ostvariti korisnik iz obitelji
koja ispunjava uvjet iz članka 9. ove Odluke.
Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka za korisnika podnosi Osnovna škola.
Pravo iz prethodnog stavka ostvaruje se temeljem službene evidencije Osnovne škole, a
zaključak o ostvarivanju prava donosi Gradonačelnik.
Pomoći na besplatnu školsku kuhinju ostvaruju se isplatama osnovnim školama.

2. Socijalna prava ostalih grañana

2.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Članak 12.
Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:
1) najamnina,
2) komunalna naknada,
3) električna energija,
4) plin,
5) grijanje,

6) voda,
7) odvoz smeća i odvodnja,
8) troškovi za zajedničku pričuvu zgrade.
Članak 13.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili obitelji, ako
mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen
zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava
utvrñenu prema članku 9. ove Odluke.

Članak 14.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ne ostvaruje samac ni obitelj ako koriste
stan koji je po svojim obilježjima iznad obilježja potrebnih za zadovoljavanje osnovnih
stambenih potreba samca ili obitelji, a koja se utvrñuju sukladno čl. 36. Zakona o socijalnoj
skrbi.
Članak 15.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, nema samac ni obitelj, ako samac ili član
obitelji ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih
stambenih potreba ili kuću za odmor.
Članak 16.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno, do iznosa polovice
sredstava obračunatih prema ostvarenim pravima iz članka 9. ove Odluke.
Članak 17.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno
korisniku ili na način da Upravno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun ovlaštenoj
pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu, sukladno članku 19. ove Odluke.

Članak 18.
Korisniku (samac ili obitelj) koji je ostvario pravo na podmirenje troškova stanovanja iznos
odobrene pomoći za troškove električne energije obračunava se mjesečno najviše do:
-70,00 kuna za nositelja prava
-20,00 kuna za svakog daljnjeg člana obitelji.
Članak 19.
Korisnik koji je ostvario pravo na podmirenje troškova stanovanja, a grije se na plin ima
pravo na podmirenje troškova grijanja u visini 3m³ plina po 1m² utvrñenog stambenog
prostora mjesečno.

Stambeni prostor iz stavka 1. ovog članka utvrñuje se sukladno mjerilima i obilježjima
stambenog prostora potrebnog za zadovoljavanje osnovnih potreba samca ili obitelji kako
slijedi:
-za samca do 25m²,
-za dvočlanu obitelj do 35 m²,
-za tročlanu obitelj do 45 m²,
-za četveročlanu obitelj do 55 m².
Ako obitelj ima više od 4 člana na svakog člana obitelji dodaje se još 5 m² stambenog
prostora.
2.2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Članak 20.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti podnositelj zahtjeva koji ispunjava
posebne uvjete iz članka 10. ove Odluke.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se Upravnom tijelu.
U skladu sa odredbama ove odluke, uzimajući u obzir ukupne okolnosti Upravno tijelo može
odobriti jednokratnu novčanu pomoć maksimalno do dvostrukog iznosa osnovice iz članka
16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Ako je za podmirenje potrebe za koju se traži pomoć potrebno osigurati iznos veći od iznosa
iz prethodnoga stavka, visinu jednokratne novčane pomoći na prijedlog Povjerenstva utvrñuje
Gradonačelnik.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način
da Upravno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila
uslugu.
Jednokratna novčana pomoć utvrñena ovim člankom može se odobriti korisniku samo
jedanput u istoj kalendarskoj godini.

2.3. Pomoć za nabavku ogrijeva
Članak 21.
Pravo na pomoć za nabavku ogrjeva ima korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja
koji se grije na drva, odnosno samac ili obitelj čiji mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca,
prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, ne prelaze iznos utvrñen prema uvjetu prihoda iz
članak 9. ove Odluke.
Korisniku prava na pomoć za drva može se jednom godišnje osigurati 3 m² drva ili se može
odobriti novčani iznos za podmirenje ovog troška u visini koju Odlukom odredi Krapinskozagorska županija.
Popis korisnika prava na pomoć za ogrjev utvrñuje Upravno tijelo Grada Krapine na temelju
službene evidencije korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja, evidencije Centra
za socijalnu skrb Krapina o korisnicima stalne pomoći koji se griju na drva te na temelju
pojedinačnih zahtjeva.
Pravo na pomoć za nabavu ogrjeva ne ostvaruje korisnik pomoći za podmirenje troškova
stanovanja koji se grije na plin, odnosno kojem se podmiruju troškovi grijanja plinom
sukladno članku 19. ove Odluke.
Pomoć za nabavu ogrjeva isplaćuje se, po pozivu, direktno korisnicima pomoći.

2.4. Podmirivanje pogrebnih troškova
Članak 22.
Grad Krapina podmirit će, sukladno članku 10. točki 5) ove Odluke, pogrebne troškove za
umrlu osobu koja nema nasljednika odnosno nema osobu koja je o njoj skrbila za njezina
života, a ne ostvaruje pravo na podmirenje pogrebnih troškova putem Centra, odnosno nema
obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja i to do visine neophodnih pogrebnih
troškova.
Pod podmirivanjem neophodnih pogrebnih troškova 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 Krapina će isplaćene pogrebne troškove prijaviti kao svoje potraživanje u
ostavinsku masu ili utužiti putem nadležnog suda.

Članak 23.
Zahtjevi za potporu iz članka 23. ove Odluke podnose se nadležnom upravnom tijelu Grada
Krapine, u zakonskim rokovima za izradu proračuna.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 24.
Postupak za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, ako ovom Odlukom nije drugačije
odreñeno, 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.
Ako ovom Odlukom nije drugačije odreñeno, te ako nije zaključen ugovor iz članka 4. stavka
3. ove Odluke, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se upravnom tijelu Grada Krapine.
Članak 25.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je
dostaviti, odnosno predočiti odgovarajuće isprave te dokaze o opravdanosti i zasnovanosti
zahtjeva na propisima.
Ako je to potrebno radi trajnijeg ostvarivanja prava na pomoći iz ove Odluke, Upravno tijelo
će od stranke, odnosno od korisnika pomoći, zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za
daljnje ostvarivanje pomoći dostavi i tijekom korištenja pomoći.
U rješavanju zahtjeva Upravno tijelo može odlučiti da se posjetom obitelji korisnika, odnosno
podnositelja zahtjeva ili na drugi pogodan način, posebno ispitaju činjenice, okolnosti i uvjeti
koji mogu utjecati na utvrñivanje prava na pomoć.
Članak 26.

U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke, Upravno tijelo surañuje
s Povjerenstvom, Centrom za socijalnu skrb Krapina te s drugim pravnim osobama.
Članak 27.
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 nadležno upravno tijelo
Krapinsko-zagorske županije.
Članak 28.
U okviru svoga djelokruga Upravno tijelo stalno prati izvršenje ove Odluke u vezi s
ostvarivanjem prava na pomoći iz ove Odluke, te postojanje uvjeta za njihovo daljnje
ostvarivanje.
Članak 29.
Korisnik pomoći iz ove Odluke dužan je Upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu činjenica,
uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečene pomoći u roku od osam
(8) dana od dana nastanka te promjene.
Korisnik koji je na temelju ove Odluke ostvario primanje dužan je 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 primanje na koje nije imao pravo ili
ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,
- primanje ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg
prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.
Članak 30.
Svi oblici i iznosi pomoći koje korisnik socijalne skrbi u smislu ove Odluke ostvari upisuju se
u odgovarajuću evidenciju koja se vodi pri Upravnom tijelu.
Članak 31.
Upravno tijelo koje prima zahtjeve za ostvarivanje prava na pomoći utvrñene ovom Odlukom,
sastaviti će popis ili pregled dokumenata i isprava koje korisnik za ostvarivanje pojedinog
prava mora priložiti zahtjevu.
Članak 32.
Upravno tijelo u suradnji s Povjerenstvom, ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva,
odobrena korisniku pomoći sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Na zahtjev Upravnog tijela, korisnik pomoći dužan je Upravno tijelo pismeno izvijestiti o
korištenju odobrenih sredstava.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.

Sredstva za ostvarivanje prava utvrñenih ovom Odlukom osiguravaju se u proračunu Grada
Krapine.
Članak 34.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni
glasnik Grada Krapine br.3/06., 2/07 i 10 /08. godine).
Članak 35.
Postupci ostvarivanja prava iz socijalne skrbi započeti prema odredbama Odluke o
socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Krapine br.3/06., 2/07 i 10 /08.), dovršiti će se prema
odredbama ove Odluke.
Korisnici prava koji su neko od prava iz socijalne skrbi ostvarili na temelju Odluke iz
stavka 1. ovog članka, i nadalje ostvaruju to pravo u skladu s izdanim rješenjima do
donošenja novog rješenja sukladno odredbama ove Odluke.
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Krapine».
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