


         PRIJEDLOG 18. srpnja 2016. 
 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ('Narodne novine' broj 157/13., 152/14., 
99/15. i 52/16) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 
23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj         srpnja 2016. godine, donijelo je  
 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina 
 
 

Članak  1. 
U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 7/15. i 37/15.) 

u članku 17. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 „(1) Neovisno o kvadraturi stana koju korisnik iz članka 14. alineje 3. ove Odluke koristi i 

visini mjesečne najamnine koju isti plaća, Grad Pazin će mu isplaćivati naknadu za najamninu, prema 

broju članova kućanstva na sljedeći način:  

- za samca u visini od 300,00 kuna mjesečno, 

- za dvočlano kućanstvo u visini od 350,00 kuna mjesečno, 

- za tročlano kućanstvo od 400,00 kuna mjesečno, 

- za četveročlanu kućanstvo u visini od 450,00 kuna mjesečno, 

- za peteročlano i svako daljnje kućanstvo u visini od 500,00 kuna mjesečno.“ 
 
 
                                                             Članak 2. 
Članak 34. mijenja se i glasi:  
“(1) Pravo  na  naknadu  za  troškove  prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u 

razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, ako 
nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz 
članaka 3. te 9. do 11. ove Odluke.  

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde o pohađanju 
srednje škole u Pazinu i izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne karte od mjesta prebivališta 
korisnika do mjesta gdje se srednja škola nalazi, sve dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi. 

(3) Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u 
razvoju iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje:  

- hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Grada, 
- stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada.  
(4) Pravo na troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje Odjel svojim 

rješenjem.“ 

 

Članak 3. 

Iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a koji glasi:  

„ (1) Pravo   na   naknadu   za   troškove   prijevoza  osobe  s invaliditetom i djeteta  s 

teškoćama  u  razvoju  na rehabilitaciju u ustanove kategorizirane za njihove potrebe, ima korisnik 

neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 3. te 9. do 11. ove Odluke, kad način podmirivanja takvih 

troškova nije uređen drugim propisima i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena rješenjem 

Centra, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela o utvrđivanju primjerenog oblika 

rehabilitacije.  
 (2) Visina prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde o provođenju  
rehabilitacije u kategoriziranoj ustanovi i izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne karte od mjesta 
prebivališta korisnika do mjesta gdje se ustanova teritorijalno nalazi, sve dok za takva plaćanja postoje 
opravdani razlozi. 

(3) Pravo na naknadu za troškove prijevoza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje:  
             - osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju ukoliko ima prebivalište na području 

Grada, te  

- njihov pratitelj (ukoliko je potreba za njime utvrđena nadležnim rješenjem Centra, potvrdom 

ili drugom ispravom nadležnog tijela iz stavka 1. ovog članka). 
(4) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može podnijeti: 
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- odrasla punoljetna osoba s invaliditetom, 
- roditelj djeteta s teškoćama u razvoju s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba 

koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i 
druga osoba kojoj su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u skladu 
s odredbama Obiteljskog zakona,  

- uz uvjet da osobe iz prethodnih alineja ovog stavka imaju prebivalište na području Grada 
prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava.  

(5) Pravo na troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje Odjel svojim  
rješenjem.“ 

         

  Članak 4.  

U članku 48. u stavku 5. iza riječi „samca“ dodaju se riječi: „ili nositelja kućanstva“.  

 

 Članak 5. 

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 37/15.) u članku 34. riječi: „1. lipnja 2016.“ zamjenjuju se riječima: „1. ožujka 

2017.“. 

 

   Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 

 
 

KLASA:  
URBROJ:  
Pazin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

Predsjednik 

Gradskog vijeća 

Boris Demark, v.r. 
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OBRAZLOŽENJE 

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 
Člankom 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13., 152/14., 99/15. i 52/16.) 

propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne u svom proračunu osigurati sredstva za 

ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, pod uvjetima i na način propisan ovim 

Zakonom.  

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje 

novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je 

utvrđeno ovim Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to 

osigurana sredstva.  

Člankom 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ br.17/09., 4/13. i 23/14.), 

propisano je da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Grada Pazina. 

 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA 

Odluku o socijalnoj skrbi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 7/15.), (dalje u 

tekstu: Odluka) donijelo je Gradsko vijeće Grada Pazina 24. ožujka 2015. godine dok je Odluku o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 

37/15.) donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina 25. studenog 2015. godine, a ista je stupila na snagu 4. 

prosinca 2015. godine. 

Nakon stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada 

Pazina, donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 52/16.), 

koji je na snazi od 7. lipnja 2016. godine.  

Zbog navedenog, pokrenut je postupak za donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke 

o socijalnoj skrbi Grada Pazina kojima bi se Odluka uskladila sa Zakonom te bi se izvršile manje 

izmjene i dopune pojedinih članaka Odluke radi lakše i jasnije primjene iste u praksi. Na sjednici 

Socijalnog vijeća Grada Pazina održanoj 15. srpnja 2016. godine prihvaćen je Nacrt Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina. 

U nastavku dajemo objašnjenja pojedinih članaka iz Prijedloga Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina koji su izmijenjeni i/ili dopunjeni u odnosu na 

važeću Odluku, kao i usporedbu s novim Izmjenama i dopunama Zakona koje su ugrađene u Nacrt 

Odluke.  

 
Članak 1.  – u članku 17. stavak 1.  promijenjen je na način da je definirano da će neovisno o 

kvadraturi stana koju korisnik (samac ili kućanstvo) koristi i visini mjesečne najamnine koju isti plaća 

fizičkoj ili pravnoj osobi, Grad Pazin korisniku isplaćivati mjesečnu naknadu za najamninu ovisno o 

broju članova kućanstva.  

Članak 2. – u skladu s člankom 53. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi, članak 34. 
promijenjen je na način da je dio koji se odnosio na naknadu za troškove prijevoza osobe s 
invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog 
obrazovanja u mjestu prebivališta, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, izdvojen kao 
zaseban članak u kojem su definirani uvjeti za ostvarivanje prava, visina navedenog prava kao i način 
isplate.  

Članak 3. - dio dosadašnjeg članka 34. koji se odnosio na naknadu za troškove prijevoza 
djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom na tretman u ustanove kategorizirane za njegove 
potrebe, a koje troškove ne podmiruje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, što Grad osigurava  
iznad zakonskog standarda, postao je članak 34.a. U navedenom članku definirani su uvjeti za 
ostvarivanje navedenog prava, visina navedenog prava kao i način isplate.  
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Članak 4. – U članku 48. stavku 5. navedeno je da u slučaju smrti korisnika (nositelja 
kućanstva) prava iz Odluke prestaju sa zadnjim danom u mjesecu kada je promjena (smrt) nastala, a u 
skladu s člankom 12. stavkom 2. Odluke, budući da su prava stečena na osnovi Odluke osobna, 
neprenosiva i ne mogu se nasljeđivati. 

Članak 5. – u skladu s člankom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi 
(Narodne novine 52/16.), u članku 34. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ 37/15.) usklađen je datum stupanja na snagu odredbi 
koje se odnose na nadležnost Ureda državne uprave. Datum 1. lipnja 2016. zamijenjen je datumom 1. 
ožujka 2017. 

Članak 6. –  uređeno je  da  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u 

Službenim novinama. 

             

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA 

Za provođenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina 

sredstva se osiguravaju u proračunu Grada u skladu s Programom javnih potreba koje donosi Gradsko 

vijeće za svaku proračunsku godinu, a za provedbu ovih izmjena i dopuna nisu potrebna dodatna 

sredstva. 

 

            

Pazin, 18. srpnja 2016.      

 

            

          GRAD PAZIN 

            

            

            

             

           


