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Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“, br.57/11) i čl. 36. Statuta
Grada Slavonskog Broda ( „Službeni vjesnik Brodsko posavske županije“, br. 6/10 I 13/10),
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na __ sjednici od __ listopada 2011.godine donosi:

PRIJEDLOG ODLUKE O
SOCIJALNOJ SKRBI GRADA SLAVONSKOG BRODA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Slavonski Brod (u
daljnjem tekstu Grad), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi, nadležnost  i
postupak za ostvarivanje tih prava.
(2) Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih  Zakonom  o socijalnoj skrbi, osiguravaju se u
proračunu Grada.
(3) Pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom mogu se ograničiti  Programom
javnih potreba koje donosi Gradsko vijeće za svaku kalendarsku godinu,a sukladno sredstvima
koja su namjenjena za osiguravanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

Članak 2.

(1) Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja
Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
(2) Poslove u svezi s oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade obavlja Upravni odjel
komunalni sustav i komunalno redarstvo.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ukoliko je
Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike
Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 4.

(1)Grad može pružanje usluga korisnicima pojedinih prava i programa  iz ove Odluke povjeriti
pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga što će se regulirati ugovorom o
međusobnim pravima iobvezama.

Članak 5.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava propisana ovom Odlukom može biti određen
(ograničen) programom kojim je predviđeno njegovo financiranje, te u skladu s priljevom
sredstava u Proračun Grada.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
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Članak 6.

(1) Svaka osoba i/ili obitelj kojoj je potrebna stručna i novčana pomoć u otklanjanju nepovoljnih
osobnih ili obiteljskih okolnosti zbog kojih bez potpore socijalne skrbi nisu u mogućnosti
zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, održati kvalitetu života i/ili štititi svoja prava i interese
ima pravo na pomoć po osnovi socijalne skrbi određene ovom Odlukom.

(2) Korisnik socijalne skrbi može biti:

1. samac ili članovi obitelji/obitelj koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih
životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od
obveznika uzdržavanja ili na drugi način,

2. dijete i mlađa punoljetna osoba koja je bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili je
žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa
punoljetna osoba s problemima u ponašanju (s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u
ponašanju i problemima socijalne integracije).

3. trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske potpore i odgovarajućih
uvjeta za život,

4. obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna potpora, te
osobe koje su bile u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici i imaju zajedničku djecu,

5. odrasla osoba s invaliditetom ili osoba s drugim privremenim ili trajnim promjenama u
zdravstvenom stanju zbog kojih nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama, žrtva
obiteljskog ili drugog nasilja,

6. osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim
potrebama,

7. osoba ovisna o alkoholu i opojnim drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, osoba
društveno neprihvatljivog ponašanja,

8. beskućnik, te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane ovom Odlukom.

Članak 7.

(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima i
osobama koje imaju trajno nastanjenje u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da imaju prebivalište
na području grada Slavonskog Broda.
(2) Osoba koja nije obuhvaćena stavkom 1. ovoga članka može privremeno ostvariti prava
socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom, ako to zahtijevaju životne okolnosti u
kojima se našla.
(3) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti
nasljeđivati.



3

Članak 8.

(1) Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava socijalne skrbi utvrđena ovom
Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje.
(2) Prava socijalne skrbi iz stavka 1. ovoga članka korisnik gubi ako ne ispunjava uvjete
propisane Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

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

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 13. ove Odluke može ostvariti samac ili obitelj, ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet
Za pojedina prava iz ove Odluke mogu se propisati i dodatni uvjeti ili mora biti ispunjeno više
uvjeta istovremeno.

a) Socijalni uvjet
Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako temeljem Zakona ostvaruje jedno od prava, i to:
1. pravo na pomoć za uzdržavanje,
2. pomoć za stanovanje,
3. pravo na doplatak za pomoć i njegu,
4. pravo na osobnu invalidninu,
5. pravo na pomoć i njegu,

b) Uvjet prihoda
Članak 11.

(1) Osnovica na temelju koje se ostvaruju prava iz socijalne skrbi određena ovom Odlukom
istovjetna je osnovici za ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje temeljem članka 40.
Zakona  o socijalnoj skrbi .
(2) Prava iz socijalne skrbi određena ovom Odlukom može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju
sredstava za uzdržavanje (prihode) u visini utvrđenoj u članku 45. Zakona , a nisu ih u
mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način, osim ako ovom
Odlukom za pojedina prava nije drukčije određeno.

Članak 12.

(1)Prihodima u smislu članka 11. stavka 2. ove Odluke smatra se iznos prosječnog prihoda
samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je
podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva financijska i materijalna sredstva koja
samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.
 (2) U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunavaju se prihodi propisani člankom 47.
Zakona, te novčana davanja temeljem ove Odluke.
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Članak 13.

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda može na prijedlog Gradonačelnika i Upravnog odjela
za društvene djelatnosti ovisno o raspoloživim sredstvima u proračunu Grada za pojedina prava
izmijeniti visinu osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos prihoda samca ili obitelji iz članka 11.
ove Odluke.

c) Posebni uvjeti

Članak 14.
Posebni uvjeti odnose se na:
- osobe s invaliditetom koje primaju doplatak za njegu i pomoć
- osobe pod skrbništvom,
- obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja,
- invalide Domovinskog rata od 20% do 50% invaliditeta,
- civilne stradalnike rata,
- osobe koje primaju mirovine u visini mirovine sa zaštitnim dodatkom,
- žrtve nasilja u obitelji,
- obitelji s brojnom djecom,
- nezaposlene hrvatske branitelje.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 15.

(1) Temeljem Socijalnog programa Grada, ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi,
kako slijedi:
1. pravo na jednokratnu pomoć za novorođenče
2. pravo na subvenciju boravka djece u jaslicama i vrtićima
3. pravo na besplatnu prehranu učenika osnovnih škola,
4. pravo na besplatno ljetovanje učenika osnovnih škola,
5. pravo na pomoć u kući,
6. pravo na pomoć u prehrani,
7. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza,
8. pravo na pomoć za stanovanje,
9. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
10. pravo na novčanu pomoć umirovljenicima,
11. pravo na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje su ostale bez zaposlenja,
12. pravo na smještaj u prihvatilištu za beskućnike,
13. pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
14. pravo na pomoć za pogrebne troškove.

(2) Osim prava utvrđenih u stavku 1. ovog članka, ovom se Odlukom utvrđuju i oblici potpore
programima udruga koje skrbe o potrebama djece i mladih, starih i nemoćnih osoba, osoba s
invaliditetom i osoba s kroničnim oboljenjima, žrtvama nasilja u obitelji, stradalnika Domovinskog
rata.
(3) Uvjeti i način raspodjele sredstava za programe iz stavka 2. ovog članka propisat će se
posebnom Odlukom.
(4) Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu
stavka 1. i 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je
namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
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1. Pravo na jednokratnu pomoć za novorođenče

Članak 16.

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče ostvaruju roditelji novorođenog
djeteta s prijavljenim prebivalištem na području grada Slavonskog Broda, najmanje
godinu dana prije rođenja djeteta, odnosno ako jedan od roditelja ima prebivalište na
području grada dulje od godinu dana, a drugi je prijavljen na području grada manje od
godine uz priloženu potvrdu o prebivalištu za dijete.
(2) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za dijete može ostvariti i posvojitelj pod uvjetima iz
stavka 1. ovog članka.
(3) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć se ostvaruje podnošenjem pismenog zahtjeva,
jednog od roditelja ili zajedničkim zahtjevom, u roku od 6 mjeseci od dana rođenja
djeteta.
(4) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče osigurava se u visini koju
određuje Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda kod donošenja proračuna za tekuću
godinu.
(5) Uz zahtjev roditelji su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- izvadak iz matice rođenih novorođenog djeteta
- uvjerenje o prebivalištu roditelja
- preslika osobne iskaznice roditelja
- preslika tekućeg računa.
(6) Na temelju zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, Upravni odjel za društvene djelatnosti
provest će postupak utvrđivanja prava, te donijeti odgovarajuće rješenje po zahtjevu, a
Upravni odjel za financije i računovodstvo temeljem konačnog rješenja izvršit će isplatu
utvrđene jednokratne pomoći.

2. Pravo na subvenciju boravka djece u jaslicama i vrtićima

Članak 17.

(1) Pravo na subvenciju boravka djece u jaslicama i vrtićima ( cjelodnevni i poludnevni boravak )
može ostvariti dijete čija su oba roditelja zaposlena i dijete čiji je samohrani roditelj zaposlen,
ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet
(2) U smislu posebnih uvjeta, u potpunosti se oslobađaju od plaćanja boravka djeca s
teškoćama u razvoju, djeca smještena u udomiteljske obitelji, djeca žrtve nasilja u obitelji
smještena u Sklonište za žrtve nasilja.

3. Pravo na besplatnu prehranu učenika osnovnih škola

Članak 18.

(1) Pravo na besplatnu prehranu organiziranu u osnovnim školama, može ostvariti učenik za
tekuću školsku godinu , ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) poseban uvjet - učenik s teškoćama u razvoju, učenik koji je temeljem rješenja Centra za
socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj ili ustanovu, učenik smješten u Sklonište za žrtve
nasilja u obitelji, učenici iz obitelji sa sedmero  i više  djece.
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4. Pravo na besplatno ljetovanje djece

Članak 19.

(1) Pravo na besplatno ljetovanje, u organiziranom smještaju u Dječjem odmaralištu u Starom
Gradu na Hvaru, može ostvariti učenik osnovne škole, ako ispunjava jedan od uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) posebni uvjet – broj djece u obitelji, preporuka liječnika obzirom na zdravstveno stanje,
učenici smješteni u udomiteljsku obitelj ili u Sklonište za žrtve nasilja u obitelji, uspjeh i
ponašanje u školi
(2) Pravo na besplatno ljetovanje djece utvrđuje Upravni odjel, u suradnji sa Zavodom za
socijalnu skrb, uz pisani pristanak roditelja.
(3) Broj učenika koji mogu ostvariti pravo na besplatno ljetovanje određen je planiranim
sredstvima u proračunu.

5. Pravo na pomoć u kući

Članak 20.

(1) Pravo na pomoć u kući može ostvariti osoba starija od 65 godina ili osoba kojoj je zbog
tjelesnog i mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna
pomoć i njega druge osobe, ako ispunjava uvjete  propisane od strane Ministarstva obitelji,
branitelja i međugeneracijske solidarnosti te slijedeće uvjete:
a) ako ne može to pravo ostvariti na temelju rješenja Zavoda za socijalnu skrb,
b) ako nema mogućnosti da joj pomoć i njegu osiguraju roditelji, bračni partner ili djeca,
c) ako nema mogućnosti da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom
uzdržavanju,
 (2) Pomoć u kući pod uvjetima utvrđenim u smislu stavka 1. ovog članka, može se odobriti i
osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja, prijeko
potrebna pomoć i njega druge osobe, a na temelju mišljenja nadležnog liječnika.

Članak 21.

(1) Pomoć u kući može obuhvatiti:
a) organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava
živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i drugo),
b) obavljanje kućnih poslova (pospremanje kuće i okućnice, donošenje vode, ogrjeva i
slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabavka kućnih potrepština),
c) održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju i obavljanju drugih higijenskih
potreba),
d) pomoć pri nabavci lijekova i odlasku liječniku
e) te pomoć u obavljanju ostalih svakodnevnih potreba.
(2) Pomoć u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na
temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

6. Pravo na pomoć u prehrani

Članak 22.
Pravo na pomoć u prehrani osigurava se :
- dovoženjem obroka u kuću starim i nemoćnim osobama,
- podjelom obroka u „pučkoj kuhinji“.
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Članak 23.

(1) Pravo na pomoć u prehrani dovoženjem obroka u kuću imaju stare i nemoćne osobe koje
nisu u mogućnosti same pripremati obroke. Ovo se pravo priznaje sukladno kriterijima
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
(2) Pravo na obrok u „pučkoj kuhinji“ imaju:
- korisnici pomoći za uzdržavanje temeljem uputnice Zavoda za socijalnu skrb,
- korisnici pomoći za stanovanje temeljem uputnice Upravnog odjela,
- ostale osobe koje se nalaze u stanju potrebe na temelju uputnice Upravnog odjela.

Članak 24.

Upravni odjel može privremeno odobriti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i osobama bez
hrvatskog državljanstva koje imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako to zahtijevaju
životne okolnosti u kojima su se našle.

Članak 25.

(1) Prehranu za korisnike socijalne skrbi iz članka 22. ove Odluke osigurava ustanova socijalne
skrbi ili druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.
(2) Upravni odjel mjesečno utvrđuje korisnike pomoći na prehranu u pučkoj kuhinji.
(3) Grad Slavonski Brod može sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada ograničiti
broj korisnika prava na pomoć u prehrani.

Članak 26.

(1) Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji nemaju korisnici iz članka 21. ove Odluke koji nisu koristili
najmanje jednu trećinu prava na prehranu u pučkoj kuhinji u tromjesečnom razdoblju, osim ako
su bili na bolničkom liječenju što dokazuju vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom.
(2) Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji može se ponovno ostvariti nakon proteka roka od tri
mjeseca od prestanka korištenja prava.

7. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza

Članak 27.

(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza imaju:
- umirovljenici i starije osobe (žene od 60 godina, muškarci od 65 godina),
- učenici srednjih škola  i studenti koji studiraju na području grada Slavonskog Broda,
- dragovoljni darivatelji krvi ( muškarci s 40 i više darivanja, žene s 25 i više darivanja)
- nezaposlene osobe s invaliditetom, i to:
  slijepe, gluhe i gluhoslijepe osobe, teško, teže i umjereno mentalno retardirane osobe koje
  koje polaze radno proizvodnu aktivnost, logopedski tretman ili fizikalnu terapiju,osobe s
  tjelesnim invaliditetom od najmanje 70%, osobe liječene zbog dijagnoza iz skupine težih
  duševnih bolesti te autizma koje su trajno nesposobne za rad, privređivanje i samostalan život.
 - pratioci i roditelji djece s poteškoćama u razvoju
(2)Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza, ako posebnim aktom nije drugačije određeno,
u pravilu, vrijedi:
- za učenike - do konca školske godine, odnosno do 31. kolovoza,
- za studente - do konca akademske godine, odnosno do 30. rujna,
- za ostale korisnike - do konca kalendarske godine.
(3) Korisnik prava na pomoć za troškove javnog prijevoza dužan je, radi produljenja odnosno
nastavka korištenja tog prava, predočiti i dostaviti potrebne isprave odnosno dokumente o
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kojima ovisi ostvarivanje tog prava, na početku svake kalendarske godine, a učenik i student
početkom svake školske godine odnosno akademske godine.
(4) Grad može sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu ograničiti broj korisnika javnog
gradskog prijevoza.

8. Pravo na pomoć za stanovanje

Članak 28.

(1) Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva  pod uvjetima propisanim
ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.
(2) Članovi kućanstva određuju odraslu osobu koja ih predstavlja u postupku ostvarivanja prava
na pomoć za uzdržavanje

Članak 29.

Troškovi stanovanja u smislu ove Odluke su troškovi najamnine, pričuve, komunalne naknade,
električne energije, plina, drva i drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi
stanovanja u skladu s ovom Odlukom .

Članak 30.

Pomoć za stanovanje može se odobriti samcu ili obitelji, ako prosječni mjesečni prihod samca ili
članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po
službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona o
socijalnoj skrbi (uvjet Prihoda).

Članak 31.

(1) Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje
veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona
o socijalnoj skrbi.
(2) Prilikom utvrđivanja veličine stambenog prostora vlasnika nekretnine korisnika pomoći,
koristiti će se podaci o površini stambenog prostora zaduženog za komunalnu naknadu
Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo, a kod korisnika koji imaju stan u
najmu, podaci navedeni u ugovoru o najmu stana.
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Članak 32.

Pravo na pomoć za stanovanje može ostvariti samac ili obitelj pod uvjetom da:
– vrijednost nekretnina u vlasništvu samca ili punoljetnih članova obitelji ne prelazi iznos od 100
proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u Republici Hrvatskoj na dan
podnošenja zahtjeva,
– u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao
prava na nasljeđivanje nekretnine, ako je time mogao ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih
životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva,
– nisu vlasnici pokretne imovine koju bi mogli koristiti ili otuđiti bez ugrožavanja osnovnih
životnih potreba i time osigurati sredstva u visini pomoći za uzdržavanje temeljem Zakona o
socijalnoj skrbi , potrebna za uzdržavanje sebe ili članova svoje obitelji,
– na dan podnošenja zahtjeva nisu vlasnici jednog ili više motornih vozila, vrijednost kojeg/kojih
je veća od sedam proračunskih osnovica za obračun naknada i drugih primanja u Republici
Hrvatskoj, osim motornog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana obitelji koji je korisnik
doplatka za pomoć i njegu ili osobne invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili
obitelji sa 6 i više članova,
– samac ili član obitelji nije sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
(2) Ukoliko samac ili član obitelji u razdoblju od godine dana prije dana podnošenja zahtjeva
otuđi ili prenese na maloljetnog člana obitelji nekretninu iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka,
nema pravo na pomoć .

Članak 33.

Pravo na pomoć za stanovanje nema samac niti član obitelji ako:
– ima redovite mjesečne prihode u visini većoj od iznosa utvrđenih prema članku 45. Zakona o
socijalnoj skrbi,
– ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o
obiteljskim odnosima, osim ako nadležni upravni odjel utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja
nije u mogućnosti davati uzdržavanje jer su njegovi prihodi ili prihodi njegove obitelji manji od
trostrukog iznosa pomoći za samca ili obitelj utvrđene člankom 45. stavkom 3. i 4. Zakona o
socijalnoj skrbi,
– ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom/dosmrtnom
uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora,
– ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu
obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba, a čijom bi prodajom ili prihodima od
nekretnine mogao ostvariti sredstva za uzdržavanje,
– je sposoban ili djelomično sposoban za rad (profesionalno nesposoban za rad), a nije uredno
prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba,
– može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

Članak 34.

Odredba članka 33. stavka 1. podstavka 5. ove Oduke ne primjenjuje se na:
– osobu kojoj nedostaje 5 godina života ili mirovinskog staža do stjecanja prava na starosnu
mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja,
– dijete od navršene 15. godine dok se redovito školuje, odnosno mlađeg punoljetnika do
završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života,
– trudnicu nakon 12 tjedana trudnoće i rodilju do šest mjeseci nakon poroda te roditelja koji čuva
i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do
navršenih 10 godina života,
– nezaposlenog člana obitelji bez prihoda koji skrbi za dijete ili za odraslog člana obitelji koji nije
sposoban brinuti se za sebe, ukoliko takav način skrbi o djetetu, odnosno odrasloj osobi,



10

nadomješta institucionalnu skrb po Zakonu o socijalnoj skrbi

Članak 35.

(1) Nezaposlena radno sposobna ili djelomično radno sposobna nezaposlena osoba ima pravo
na pomoć za stanovanje ako ispunjava uvjete propisane člankom 32. ove Odluke i ako se nalazi
na redovitom školovanju ili je u evidenciji nezaposlenih osoba;
(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ostvari pravo na pomoć za stanovanje, za vrijeme
ostvarivanja prava obvezna je prihvatiti zaposlenje, posao po ugovoru o djelu ili ugovor o
autorskom djelu, koji je u skladu s njezinim psihofizičkim sposobnostima, a nakon tri mjeseca
primanja novčane pomoći i privremeni ili povremeni humanitarni rad ili drugu primjerenu
aktivnost koju joj ponudi Upravni odjel, a u skladu s propisima o zapošljavanju.
(3) Primjereni privremeni ili povremeni humanitarni rad ili drugi sličan rad su aktivnosti na
području neprofitnih djelatnosti na radovima koji nisu dio redovitog radnog procesa, a provode
se za opće dobro s ciljem poboljšanja socijalne integracije i mogućnosti zapošljavanja osobe
koja prima pomoć za stanovanje.

Članak 36.

(1) Pomoć za stanovanje priznaje se u polovici mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje
samca ili članova obitelji iz članka 45. Zakona o socijalnoj skrbi
(2) Pomoć za stanovanje može se priznati i iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, a najviše do
dvostrukog iznosa osnovice iz članka 40. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi , ako bi se time
spriječilo odvajanje djece iz obitelji.
(3) Ako se promijeni osnovica iz članka 40. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, Upravni odjel
izvješćuje korisnika o promjeni iznosa pomoći prilikom mjesečne predaje uplatnica za pomoć za
stanovanje .
(4) Ovisno o raspoloživim sredstvima u proračunu Grada, Gradonačelnik može za pomoć za
stanovanje povećati visinu osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos prihoda samca ili obitelji iz
članka 11. ove Odluke.
(5) Pomoć za stanovanje odobrava se na način da Grad Slavonski Brod djelomično ili u cijelosti,
temeljem priloženih računa (uplatnica) korisnika, izravno plati račun ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj
osobi na koje se račun odnosi.
(6) Korisnik pomoći za stanovnje, dužan je svaki mjesec donositi uplatnice za troškove
stanovanje i dokaze o prihodima.
(7)Ako korisnik iz neopravdanih razloga ne  izvršava obveze iz prethodnog članka, neće mu biti
plaćeni troškovi stanovanja za mjesec u kojem nije izvršio obvezu.
(8) Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine za najmoprimce, isplaćuje se
temeljem ugovora o najmu ovjerenog kod javnog bilježnika i poreznoj upravi, na žiro račun
najmodavca.
(9) Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje 3 m3
drva plaćanjem troškova ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je uslugu izvršila ili mu se može
odobriti novčani iznos za podmirenje troška ogrijeva u visini koju odlukom odredi nadležna
jedinica područne (regionalne) samouprave.
Navedena pomoć se isplaćuje na bankovni račun korisnika, ili putem pošte.
Osobama pod skrbništvom pomoć se  isplaćuje na ruke skrbnika putem pošte.

Članak 37.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na pomoć stanovanje pokreće se podnošenjem pismenog
zahtjeva Upravnom odjelu za društvene djelatnosti
Upravni odjel za društvene djelatnosti može pokrenuti postupak i po službenoj dužnosti.
(2) Pravo se ostvaruje od prvog dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je podnijet
zahtjev, i traje dok korisnik ispunjava uvjete za ostvarivanje prava.
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Članak 38.

Pomoć za stanovanje utvrđena ovom Odlukom isplaćuje se iz sredstava Proračuna grada
Slavonskog Broda.

Članak 39.

(1) Pravo na pomoć za stanovanje mogu ostvariti samci ili obitelji koji ne ispunjavaju uvjete
propisane ovom Odlukom, a za koje Povjerenstvo za socijalna pitanja grada Slavonskog Broda
utvrdi da se nalaze u iznimno teškim materijalnim ili socijalnim uvjetima i ne mogu po drugoj
osnovi ostvariti pravo na pomoć.
(2) Članove Povjerenstva za socijalna pitanja imenuje posebnim aktom Gradonačelnik.
(3) Temeljem zaključka Povjerenstva za socijalna pitanja, podnositelj zahtjeva za pomoć za
stanovanje koji ne ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom, može ostvariti pravo na
jednokratnu, odnosno privremenu pomoć za stanovanje, a najduže do šest mjeseci u
kalendarskoj godini.

Članak 40.

(1) Upravni odjel će najmanje jednom godišnje, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje
su bile odlučujuće za ostvarivanje prava na pomoć za stanovanje, te ako su se promijenile
okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava ili visina pomoći za donijeti novo rješenje.
(2) Ako se tijekom korištenja prava utvrdi da su se prilike korisnika pomoći promijenile i znatno
su nepovoljnije, tako da korisnik ispunjava  uvjete za ostvarivanje većeg iznosa pomoći, taj se
iznos povećava od prvog dana sljedećeg mjeseca kada odjel utvrdi nastalu promjenu.

Članak 41.

(1) Korisnik pomoći za stanovanje dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i
drugim prihodima, nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti djelatniku Upravnog odjela
za društvene djelatnosti uvid u svoje prihode i imovno stanje.
(2) Korisnik pomoći obvezan je pravodobno prijaviti svaku promjenu podataka o svojim
prihodima i imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje ili visinu pomoći za
uzdržavanje, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.
(3) Kad Upravni odjel utvrdi da korisnik tijekom korištenja pomoći nije prijavio promjenu iz
stavka 2. ovoga članka u navedenom roku, prestaje mu pravo i korisnik nema pravo podnijeti
zahtjev za priznavanje prava na pomoć 6 mjeseci nakon prestanka prava, a isplata pomoći
obustavlja se s prvim danom tekućeg mjeseca u kojem je promjena utvrđena.

Članak 42.

(1) Upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na pomoć za stanovanje ako praćenjem
materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su se one promijenile i znatno su
povoljnije nego što bi ih on mogao osigurati sredstvima za uzdržavanje.
 (2) Pravo na pomoć za stanovanje prestaje:
– ako je korisnik u pritvoru, na izdržavanju kazne zatvora, odnosno do otpusta korisnika te dok
je u inozemstvu ili ako tijekom mjeseca više od 15 dana boravi u inozemstvu,
– korisniku kojem je priznato pravo na usluge stalnog ili tjednog smještaja po Zakonu o
socijalnoj skrbi, te u drugim slučajevima kada mu je osigurano zadovoljavanje osnovnih životnih
potreba.
(3) Kada korisnik umre, pravo prestaje i isplata se obustavlja od dana kada je ta okolnost
nastupila bez donošenja rješenja.
(4) Ako korisnik ne izvršava obvezu iz čl.36 st.6 duže od dva mjeseca Upravni odjel će pozvati
korisnika, i ukoliko se isti pozivu ne odazove utvrditi će prestanak prava po službenoj dužnosti.
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(5) Pravo na pomoć prestaje korisniku koji je pri ostvarivanju prava dao netočne ili nepotpune
podatke o svim svojim prihodima i imovinskom stanju i članova svoje obitelji/kućanstva ili nije
Upravnom odjelu uvid u sve prihode i imovinsko stanje.
(5) Korisnik iz stavka 5. ovoga članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na
pomoć za stanovanje 6 mjeseci nakon prestanka prava, a isplata pomoći obustavlja se s prvim
danom mjeseca u kojem je su utvrđene navedene okolnosti.
(6) Radno sposobnom ili profesionalno radno nesposobnom korisniku koji neopravdano odbije ili
prekine ponuđeni posao ili drugu primjerenu aktivnost prestaje pravo na pomoć.

9. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 43.

(1) Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili obitelji, koji su se zbog trenutačnih
okolnosti našli u položaju socijalne ugroženosti, a prema ocjeni Upravnog odjela, nisu u
mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.
(2) Ova se pomoć dodjeljuje sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada.
(3) Postupak za odobravanje jednokratne pomoći pokreće se na prijedlog stranke ili po
službenoj dužnosti.
(3) Podnositelj zamolbe dužan je dostaviti dokumentaciju i dokaze o postojanju potrebe za
odobravanje jednokratne pomoći i visini iznosa kojim se potreba može podmiriti.
(4) U skladu s odredbama ove Odluke, uzimajući u obzir ukupne okolnosti Upravni odjel može
odobriti jednokratnu novčanu pomoć.
(5) Istoj osobi ili obitelji jednokratnu novčanu pomoć može se odobriti najviše jedanput u
kalendarskoj godini, osim u izuzetnim slučajevima kada se pomoć odobrava odlukom
Gradonačelnika, na prijedlog Povjerenstva za socijalna pitanja.
6) Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji
vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana
pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

10. Pravo na povremenu novčanu pomoć umirovljenicima

Članak 44.

(1) Pravo na povremenu novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici čija je mirovina  jednaka ili
manja od 1.000,00 kuna.
(2) Obzirom na raspoloživa sredstva u proračunu Gradonačelnik može posebnim aktom odlučiti
da se smanji ili poveća iznos mirovine iz st. 1 ovog članka za ostvarivanje prava na povremenu
novčanu pomoć umirovljenicima

Članak 45.

Visina  povremene  novčane pomoći umirovljenicima  određuje se sukladno mogućnostima
proračuna Grada za tekuću godinu,  temeljem zaključka o visini pomoć koji donosi
Gradonačelnik.

Članak 46.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima pokreće se na zahtjev
stranke, njezina bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za priznanje prava priložiti dokaze potrebne za
ostvarivanje prava (presliku osobne iskaznice, isplatnicu mirovine, potvrdu o visini mirovine iz
inozemnog osiguranja,odnosno po potrebi i druge dokaze).
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11. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć osobama koje su ostale bez zaposlenja

Članak 47.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruju osobe koje su uslijed gospodarskih prilika
ostale bez zaposlenja (poslovno uvjetovani otkaz), a koje zadovoljavaju slijedeće kriterije:
- da su prije otkaza o radu u kontinuitetu radile dvije godine
- da su imale zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme

Članak 48.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć pokreće se na zahtjev
stranke.
(2) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za priznanje prava priložiti dokaze potrebne za
ostvarivanje prava (presliku osobne iskaznice, rješenje o otkazu, presliku radne knjižice, rješenje
o novčanoj naknadi sa Zavoda za zapošljavanje, uvjerenje o prijavi na Zavod za zapošljavanje,
odnosno po potrebi i druge dokaze).

12. Pravo na smještaj u prihvatilištu za beskućnike

Članak 49.

Smještaj punoljetnih osoba u prenoćištu obuhvaća noćenje i boravak preko dana.
Uvjeti smještaja korisnika regulirati će se pravilnikom kojim se utvrđuje kućni red i pravilnikom o
kriterijima prihvata u prenoćište i trajanja smještaja korisnika usluga, te temeljem ugovora koji
Grad može sklopiti sa pružateljem usluga.

Članak 50.

(1) Pravo na smještaj u prenoćištu imaju:
- korisnici socijalne skrbi na temelju uputnice Zavoda za socijalnu skrb;
- osobe dovedene u pratnji hitne medicinske pomoći;
- osobe zatečene u skitnji i dovedene u pratnji djelatnika ministarstva nadležnog za
unutarnje poslove;
- osobe na temelju uputnice Upravnog odjela za društvene djelantnosti .
(2) Obitelj i samohrani roditelj s djecom, u prenoćište se smještava iznimno, po uputi Upravnog
odjela, dok se za djecu ne osigura odgovarajući smještaj.

Članak 51.

Usluga smještaja za korisnike je besplatna.
Troškove smještaja za korisnike prihvatilišta koje upute ministarstvo nadležno za unutarnje
poslove i hitna medicina pomoć te Upravni odjel za društvene djelatnosti podmiruje Grad
Slavonski Brod, a troškove smještaja za korisnike koje uputi Zavod za socijalnu skrb podmiruje
ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

13. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Članak 52.

(1) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade imaju vlasnici stana ili kuće koji
ispunjavaju:
- socijalni uvjet,
- uvjet prihoda,
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- poseban uvjet.
(2) Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade po posebnom uvjetu imaju:
- korisnici doplatka za njegu i pomoć druge osobe ili osobne invalidnine ukoliko nisu -
invalidi Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,
- invalidi Domovinskog rata od 20% do 50% invaliditeta,
- civilne žrtve rata i članovi njihovih obitelji,
- umirovljenici koji ostvaruju mirovinu sa zaštitnim dodatkom i umirovljenici čija mirovina
ne prelazi visinu mirovine sa zaštitnim dodatkom ukoliko nemaju drugih prihoda u
obitelji,
- nezaposleni hrvatski branitelji,
- nezaposlene osobe koje u kućanstvu nemaju drugih prihoda osim novčane naknade za
vrijeme nezaposlenosti, pod uvjetom da tu naknadu ostvaruje samo jedna osoba u
kućanstvu,
- korisnici pomoći za stanovanje koji su vlasnici nekretnine za koju su zaduženi za
komunalnu naknadu
- korisnici pomoći za uzdržavanje kod Zavoda za socijalnu skrb koji su vlasnici nekretnine
za koju su zaduženi za komunalnu naknadu

Članak 53.

(1) Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade podnosi se Upravnom odjelu za
komunalni sustav i komunalno redarstvo do 1. srpnja tekuće godine.
(2) O zahtjevu za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade rješenjem odlučuje Upravni odjel
nadležan za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Članak 54.

Troškovi nastali oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade podmirit će se iz sredstava
proračuna Grada namijenjenih za socijalnu skrb.

14. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 55.

(1) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi
ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
- socijalni uvjet
- uvjet prihoda
(2) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili
njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Zavoda za socijalnu
skrb  ili iz drugih izvora, te osobe koje za života nisu sklopile ugovor o doživotnom ili dosmrtnom
uzdržavanju.
(3) Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj odnosno
rodbina pokojnika oslobađa od plaćanja računa za troškove pogreba.
(4) Usluga vezana uz ukop i nabavku opreme obavljati će se putem gradskog komunalnog
poduzeća „Komunalac d.o.o“.
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V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 56.

Postupak za ostvarivanje prava, ako ovom Odlukom nije propisano da se pokreće po službenoj
dužnosti, pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog supružnika, punoljetnog djeteta ili člana
obitelji, skrbnika ili udomitelja.

Članak 57.

(1) Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti osim za oslobađanje od
plaćanja komunalne naknade koji se podnosi Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno
redarstvo.
(2) Korisnik socijalne skrbi obvezan je dati točne i istinite osobne podatke službenoj osobi o
svojim prihodima i imovinskom stanju i omogućiti ih dostupnima službenoj osobi kod podnošenja
zahtjeva, u postupku za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga te tijekom njihova
korištenja.
(3) Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje socijalne skrbi podnositelj
odgovara materijalno i kazneno
(4) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom
korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti Upravnom odjelu
odgovarajuće isprave ili dokumentaciju kojima se dokazuje opravdanost ili utemeljenost
zahtjeva. Ako je to potrebno radi ostvarivanja prava iz ove Odluke, nadležno tijelo može
od korisnika ili podnositelja zahtjeva za ostvarivanje prava zahtijevati da odgovarajuće isprave i
dokaze za daljnje ostvarivanje prava dostavi i tijekom korištenja prava.
(5) Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice, okolnosti i uvjeti od kojih
zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - korisnika ili na
drugi odgovarajući način, a može zatražiti od nadležnih stručnih osoba odgovarajući nalaz i
mišljenje.
(6) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 58.

(1) U postupcima rješavanja o zahtjevima za ostvarivanje prava iz ove Odluke nadležno tijelo
surađuje s drugim tijelima gradske uprave, sa Zavodom za socijalnu skrbi, drugim institucijama
koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, s ustanovama školskog i predškolskog odgoja i
obrazovanja, te udrugama, vjerskim zajednicama i svim ostalim institucijama u sustavu socijalne
skrbi.
(2) Odjel provodi postupak na temeljnim načelima socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj
skrbi.

Članak 59.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije
određeno, do petnaestog dana u mjesecu.
(2) Ostvarivanje prava u pravilu, počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon
podnošenja zahtjeva.
(3) Upravni odjel može odlučiti da korisnik može ostvarivati prava i za mjesec u kojem je podnio
zahtjev.

Članak 60.

(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom odlučuje
Upravni odjel rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.
(2) Rok za donošenje rješenja po zahtjevu propisan je Zakonom o upravnom postupku, a za
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pojedina prava Zakonom o socijalnoj skrbi.
(3) O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuju nadležni Upravni odjeli Brodsko – posavske
županije.

Članak 61.

(1) U tijeku ostvarivanja prava korisnik je, u pravilu, dužan svaka tri mjeseca, a najmanje jednom
godišnje, a za troškove stanovanja svaki mjesec, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće
isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava, ukoliko ovom Odlukom za
ostvarivanje pojedinih prava nije određen krajnji rok.
(2) Upravni odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizija) utvrditi i kraći
rok od roka određenog u stavku 1. ovog članka.
(3) Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi,
Upravni odjel će donijeti novo rješenje.
(4) Korisnik je dužan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na
ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Članak 62.

(1) Korisnik je dužan vratiti neosnovano primljenu pomoć i nadoknaditi štetu Gradu Slavonskom
Brodu 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 pomoć koja mu po ovoj Odluci ne
pripada ili je ostvario pomoć u većem opsegu nego što mu pripada,
– u određenom roku nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili visinu pomoći, a znao je ili je
morao znati za tu promjenu,
– mu je isplaćena pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je pomoć isplaćena u
većem iznosu od iznosa određenog u rješenju.
(2) Kada nadležni Upravni odjel utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, poziva korisnika da
neosnovano primljenu pomoć vrati u roku od 8 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim
okolnostima.
(3) O povratu neosnovano primljene pomoći iz stavka 1. ovoga članka, Upravni odjel odlučuje
rješenjem u istom postupku u kojem odlučuju o prestanku prava.
(4) Neosnovano primljenu pomoć korisnik je dužan vratiti najkasnije u roku 60 dana od dana
izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka
(5) Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi, osim ako ovim
Odlukom nije propisano drugo.

Članak 63.

(1) Nadležni upravni odjel može s korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata
neosnovano primljene pomoći, pri čemu se u obzir uzima visina vlastitog dohotka korisnika i
njegov socijalni položaj.
(2) Odgoda plaćanja može se dogovoriti najduže za razdoblje od tri godine.
(3) Korisnik je dužan upravnom odjelu u skladu s nagodbom o povratu novčane socijalne
pomoći redovito prilagati dokaze o izvršenim uplatama.
(4) Ako korisnik zakasni s otplatom, dužan je platiti zakonske zatezne kamate.
(5) Upravni odjel može na prijedlog korisnika uz suglasnost Gradonačelnika odlučiti da se
njegov dug djelomično ili u cijelosti otpiše, ali najviše do visine vrijednosti predmeta i primanja
koji su prema propisima o ovrsi izuzeti iz ovrhe.
(6) Prijedlog korisnika za otpis, odnosno djelomični otpis, koja mora sadržavati podatke o
vlasništvu imovine, prihodima korisnika i članova njegove obitelji, korisnik predaje nadležnom
Upravnom odjelu.
(7) Upravni odjel odlučuje o otpisu duga u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga na temelju
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podataka iz svojih evidencija i podataka iz evidencija drugih tijela te na temelju priloženih
dokaza od strane korisnika.
(8) Dug se može otpisati ako korisnik nema prihoda ni imovine i ako bi naplata duga ugrozila
osnovne životne potrebe korisnika i članova njegove obitelji.

Članak 64.

Prava iz ove Odluke neotuđiva su osobna materijalna i druga prava, ne mogu se prenijeti na
drugoga niti se mogu naslijediti. Dospjele novčane naknade i pomoći koje nisu isplaćene do
smrti korisnika mogu se nasljeđivati, a novčane naknade i pomoći dospjele poslije smrti
korisnika koji nema nasljednika pripadaju Gradu Slavonskom Brodu, odnosno proračunu Grada

Članak 65.

(1) Upravni odjel će na mjestu gdje se primaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način
istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za
ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom,
(2) Informacije o mogućnostima i uvjetima korištenja novčanih naknada i pomoći propisanih
ovom Odlukom kao i obrasce zahtjeva, strankama su obvezni učiniti dostupnim stručni radnici
koja provode postupak za odobravanje novčanih i drugih materijalnih pomoći
(3) Upravni odjeli koji obavljaju poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih
ovom Odlukom dužni su voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju istih prava.

Članak 66.

Upravni odjel ima pravo nadzirati koriste li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno
odredbama ove Odluke u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 67.

Upravni odjeli će prema potrebi, donijeti naputak za provedbu ove Odluke.

Članak 68.

Započeti postupci za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, dovršit će se po odredbama Odluke o
socijalnoj skrbi grada Slavonskog Broda («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
16/02, 18/03, 14/07 i 08/09). Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
socijalnoj skrbi grada Slavonskog Broda («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br.
16/02, 18/03, 14/07 i 08/09).

     Članak 69.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine, a objavit će se u Službenom glasniku
Grada Slavonskog Broda.
Primjena odrebi članaka: 22. st.2. , 23.st. 2., 24., 25., 26. u dijelu koji se odnosi na pučku kuhinju
i članaka 49., 50., 51.  odgađa se do stvaranja potrebnih uvjeta  i osiguranja potrebnih sredstava
u proračunu Grada.

Predsjednik Gradskoga vijeća:
Hrvoje Andrić, prof.


