
 
Temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne 

novine“ br. 57/22, 88/22), članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 

46/22, 119/22) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 

5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst, 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko vijeće Grada 

Gospića na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2022. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića 

 
 

Članak  1. 
 

U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/22) 
članak 8. mijenja se i glasi: 
 

„ Uvjet prihoda ispunjava: 
 

- samac sa prihodom do 371,62 EUR, 
- dvočlana obitelj sa prihodom do 504,35 EUR, 
- tročlana obitelj sa prihodom do 637,07 EUR, 
- četveročlana obitelj sa prihodom do 822,88 EUR, 
- peteročlana obitelj sa prihodom do 902,52 EUR, 

 
 ako obitelj ima više od pet članova, cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se 
za 79,63 EUR.“. 
 

Članak 2. 
 

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:  
 

„Sredstva za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva 
korisnika koji se griju na drva osigurana su u Državnom Proračunu Republike Hrvatske.“. 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 13. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 
 

             „Zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva korisnik podnosi unaprijed kako bi Grad Gospić 
mogao na vrijeme podnijeti zahtjev nadležnom Ministarstvu za isplatu sredstava. Korisnik 
navedenog prava može sam odlučiti o načinu isplate (gotovinska isplata ili isplata na račun).“. 
 

 
Članak 4. 

 
Članak 22. mijenja se i glasi: 

 
„Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih udžbenika 

i/ili drugih obrazovnih materijala: 
 
- Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i članova kućanstva koji imaju osobnu 

iskaznicu; 
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- Uvjerenje o prebivalištu za sve maloljetne članove kućanstva (ako nemaju osobnu 
iskaznicu) - može i preslika;  

- Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca prije podnošenja 
zahtjeva (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu) – može i preslika; 

- Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
(za sve članove kućanstva) – može i preslika; 

- Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za radno sposobne nezaposlene 
članove kućanstva) – može i preslika; 

- Uvjerenje od škole da su/je djeca/te upisan/i u tekuću školsku godinu i da redovno 
pohađaju nastavu – može i preslika; 

- Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za zadnja tri mjeseca od dana podnošenja 
zahtjeva (za sve članove kućanstva) – može i preslika; 

- Popis obveznih školskih udžbenika i/ili drugih dodatnih materijala  
               ovjeren od strane škole; 

- Račun za kupljene udžbenike odnosno druge obrazovne materijale sukladno popisu za 
razred i odjeljenje škole u koju je učenik upisan - može i preslika; 

- Presliku tekućeg računa (obavezno IBAN),  
- Po potrebi ostalu dokumentaciju.“. 

 
Članak 5. 

 
U članku 25. riječi: „Odluku o dodjeli božićnice građanima s prebivalištem na području 

grada Gospića“ zamjenjuju se riječima: „Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom 
božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima“. 
 
 

Članak 6.  
 

U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 

 „Istom korisniku – samcu jednokratna naknada može se odobriti jednom ili više puta 
tijekom kalendarske godine najviše do sveukupnog iznosa 265,45 EUR, a istom korisniku – 
kućanstvu najviše do sveukupnog iznosa 265,45 EUR tijekom kalendarske godine.“. 

 
Članak 7. 

 
Članak 28. mijenja se i glasi: 
 
„Pravo na potporu roditeljima za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji 

ima prebivalište na području Grada Gospića neprekidno najmanje 6 mjeseci prije dana 
podnošenja zahtjeva. 

Pravo na navedenu potporu roditelj može ostvariti do navršenih 6. mjeseci života djeteta. 
 
Visinu potpore roditeljima za novorođeno dijete određuje Gradonačelnik Grada Gospića 

za svaku proračunsku godinu.“. 
  

Članak 8. 
 

U članku 29. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
„Zahtjev je moguće predati i Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, 

Odsjeku za društvene djelatnosti. Uz zahtjev se prilaže dolje navedena dokumentacija:  
 
- Preslika osobne iskaznice oba roditelja; 
- Preslika rodnog lista rođenog djeteta;  
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- Potvrdu roditelja koji nema prebivalište na području grada Gospića da nije ostvario 
pravo na potporu za novorođeno dijete u mjestu svog prebivališta (ukoliko je 
primjenjivo); 

- Preslika računa podnositelja zahtjeva za isplatu sredstava (obavezno IBAN); 
- po potrebi i ostali dokazi.“. 

 
 

Stavak 3. se briše. 
 

Članak 9. 
 

U članku 31. stavku 1. alineja 8. se briše. 
 

Alineje 9. i 10. postaju alineje 8. i 9.  
  

Članak 10. 
 

       Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića”, 
izuzev odredbi članka 1. i članka 6. ove Odluke koji stupaju na snagu 01. siječnja 2023. godine.“.  

 
KLASA: 550-01/22-01/8 
URBROJ: 2125-1-01-22-06 
Gospić, 28. prosinca 2022. godine 
  
 
 

    PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 
 GRADA GOSPIĆA 

 
      Ana-Marija Zdunić, mag. iur., v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


