
                                       
 

                                          

 

                                                                  

                REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

          OPĆINA VELIKA TRNOVITICA  

                     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 550-01/22-01/03 

URBROJ: 2103-20-01-22-01 

Velika Trnovitica, ____ prosinca 2022. god.     PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 17., članka 30. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, 

broj 18/22, 46/22) i članka 31. Statuta Općine Velika Trnovitica (Službeni glasnik općine Velika 

Trnovitica broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica na 10. sjednici održanoj dana __. 

prosinca 2022. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi na području Općine Velika Trnovitica 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Velika 

Trnovitica te uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje 

tih prava. 

 

Članak 2. 

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati u cijelosti na teret Općine Velika 

Trnovitica ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike 

Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 3. 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Općinsko vijeće Općine Velika Trnovitica za svaku kalendarsku godinu donosi Program 

financiranja potreba socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Program), kojim se utvrđuje pravo za 

podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon), 

te prava na ostale naknade propisane ovom Odlukom. 

 

Članak 4. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobu u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe. 

 

 



Članak 5. 

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili 

nasljeđivati. 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 6. 

Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom Odlukom ima: 

− hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Velika Trnovitica 

− stranac ili osoba vez državljanstva sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na 

području Općine Velika Trnovitica 

− osoba bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na 

području Općine Velika Trnovitica. 

U slučaju da se pojedino pravo ili oblici pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi 

članovi obitelji moraju imati prebivalište ili stalni boravak na području Općine Velika Trnovitica. 

 

Članak 7. 

 Korisnici socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovoj Odluci jesu samac i 

kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u 

mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi 

način. 

 

Članak 8. 

 Svaki građanin dužan je brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba 

koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 

 Svaki građanin je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, 

otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje 

obitelji, prije svega djece, ali i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi. 

 Korisnik koji ostvaruje prava iz ove Odluke ne može njihovim korištenjem postići bolji 

materijalni položaj od osobe koja sredstva za život stječe radom ili na temelju prava koja proizlaze 

iz rada. 

 

Članak 9. 

Samac je osoba koja živi sama. 

Kućanstvo je obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove 

života bez obzira na srodstvo. 

Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji 

zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra 

se i dijete koje ne živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a 

najkasnije do navršene 29. godine života. 

Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga. 

Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj. 

 

Članak 10. 

Osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe. 



Osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihovog 

razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja. 

Osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom 

obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz njihovog oštećenja zdravlja, odnosno invaliditeta. 

 

Članak 11. 

Imovinsko stanje čine prihodi i imovina samca ili članova kućanstva. 

Prihodima se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka 

od imovine ili na neki drugi način (primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl.) 

ostvarene u tuzemstvu i u inozemstvu sukladno propisima o oporezivanju dohotka, a umanjeni za 

iznos uplaćenog poreza i prireza. 

Imovinom se smatraju pokretnine i nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i 

stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na računima ili štednim knjižicama, vrijednosni 

papiri u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.  

Imovinom se ne smatraju dionice u Fondu hrvatskih branitelja koje potječu po osnovi statusa 

hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statuta člana obitelji smrtno stradalog 

hrvatskog branitelja. 

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA 

 

Članak 12. 

Pod uvjetima, na način i u postupku utvrđenim ovom Odlukom, osoba ili kućanstvo kojima je 

utvrđen status korisnika, mogu ostvarivati sljedeća prava ili pomoći: 

1. naknada za troškove stanovanja, 

2. jednokratna naknada, 

3. jednokratna naknada za novorođeno dijete, 

4. naknada za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 

5. naknada za sufinanciranje i financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole, 

6. jednokratna naknada za učenike srednjih škola, 

7. naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, 

8. jednokratna naknada za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

9. jednokratna naknada za redovite studente 

10. naknade za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih građana, 

11. pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta i kupnji/izgradnji, rekonstrukciji i/ili 

adaptaciji stambenog prostora 

12. drugi oblici naknada. 

Pravo iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka utvrđeno je sukladno Zakonu. 

Naknade i visina naknada iz stavka 1. točke 2. do 12. ovog članka ostvarivat će se sukladno 

proračunskim mogućnostima Općine Velika Trnovitica za tekuću godinu. 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

Članak 13. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku zajamčene minimalne 

naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga 

smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je 

priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. 



Troškovi stanovanja, u smislu ove Odluke, odnose se na najamninu, komunalne naknade, 

troškove grijanja, vodne usluge, te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske 

učinkovitosti zgrade. 

Općina Velika Trnovitica, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznaje 

pravo na troškove stanovanja. 

 

Članak 14. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od najmanje 30% iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu. 

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na 

naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 

Općina Velika Trnovitica može naknadu za troškove stanovanja djelomično ili u potpunosti 

podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade. 

 

Članak 15. 

Općina u svom proračunu osigurava sredstva za ostvarivanje prava za podmirenje troškova 

stanovanja pod uvjetima i na način propisan Zakonom i ovom Odlukom. 

Troškovi stanovanja, mogu se, ovisno o proračunskim mogućnostima, osigurati iz državnog 

proračuna jedinicama lokalne samouprave koje su prema indeksu razvijenosti razvrstane u I. i II. 

skupinu sukladno propisu kojim se uređuje ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne 

samouprave. 

 

Članak 16.  

 Dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva 

osigurava se iz sredstva državnog proračuna. 

 

Članak 17. 

 Za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, korisnik treba Jedinstvenom 

upravnom odjelu, uz zahtjev priložiti presliku osobne iskaznice, presliku rješenja kojim je korisniku 

odobrena zajamčena minimalna naknada te račune za troškove stanovanja, odnosno, u slučaju 

grijanja na drva potpisati Izjavu. 

 O ostvarivanju prava na naknadu iz stavka 1. ovo članka Jedinstveni upravni odjel donosi 

rješenje. 

 

Članak 18.  

 Jedinstveni upravni odjel će po potrebi, a najmanje svakih 6 (šest) mjeseci preispitati 

postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava iz 

članka 12. ove Odluke te donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi 

ostvarivanje ili opseg priznatog prava. 

 

2. Jednokratna naknada  

Članak 19. 

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu. 

Jednokratna pomoć može se odobriti istom korisniku samo jednom godišnje i to u najvišem 

iznosu od 1.000,00 kuna za samca, 2.000,00 kuna za dva člana, 2.500,00 kuna za više članova 



obitelji. Iznimno, za podmirenje određenih troškova taj iznos može biti i veći ukoliko prijeti 

uskraćivanje pojedinih usluga. 

Članak 20. 

Temeljem zamolbe samca ili obitelji, može se odobriti jednokratna novčana pomoć, u okviru 

osiguranih novčanih sredstava u Proračunu Općine Velika Trnovitica, a koji zbog iznimno teških 

trenutačnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, kupnje 

ortopedskih pomagala, elementarne nepogode, gubitka posla ili druge nevolje) nisu u mogućnosti 

djelomično ili u cijelosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

Visinu jednokratne novčane pomoći za svaki pojedini slučaj iz stavka 1. ovog članka, 

odredit će Općinsko vijeće, iznimno Općinski načelnik.  

Korisnicima naknade za troškove stanovanja može se odobriti jednokratna novčana pomoć 

pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova. 

 

3. Naknada za novorođeno dijete 

Članak 21. 

 Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja pod 

uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim 

sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica.  

Članovi kućanstva moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

4. Naknada za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima 

Članak 22. 

 Pravo na naknadu za sufinanciranje cijene boravka djece u dječjim vrtićima može ostvariti 

jedan od roditelja pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog vijeća, a u 

skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica.  

Članovi kućanstva moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

5. Naknada za sufinanciranje i financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole  

Članak 23. 

Pravo na naknadu za besplatnu školsku kuhinju mogu ostvarivati učenici osnovne škole koji 

imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Općina Velika Trnovitica izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnoj školi temeljem 

ispostavljenog računa za prethodni mjesec. 

 

6. Jednokratna naknada za učenike srednjih škola 

Članak 24. 

 Pravo na jednokratnu naknadu za učenike srednjih škola mogu ostvariti učenici srednje 

škole koji imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetom i u visini utvrđenoj 

posebnom Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine 

Velika Trnovitica. 

 

 



7. Naknada za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 

Članak 25. 

Pravo na naknadu za sufinanciranje prijevoza mogu ostvarivati učenici srednje škole koji 

imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Općina Velika Trnovitica izvršava mjesečno plaćanje računa prijevozniku temeljem 

ispostavljenog računa za prethodni mjesec. 

  

8. Jednokratna naknada za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

Članak 26. 

 Pravo na jednokratnu naknadu za smještaj učenika srednjih škola u učeničkim domovima 

mogu ostvariti učenici srednje škola koji imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod 

uvjetom i u visini utvrđenoj posebnom Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim 

sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica. 

 

9. Jednokratna naknada za redovite studente  

Članak 27. 

Pravo na jednokratnu naknadu za redovite studente mogu ostvariti redoviti studenti koji 

imaju prebivalište i boravište na području Općine, pod uvjetom i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog načelnika, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

 

10. Naknada za podmirenje pogrebnih troškova socijalno ugroženih mještana 

Članak 28. 

 Pravo na naknadu za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi 

ukopa) može ostvariti obitelj umrlog, ukoliko ispunjava socijalni uvjet. 

 Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) 

ostvaruje se na način da Općina Velika Trnovitica djelomično ili u cijelosti plati račun izravno 

ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izdala pogrebnu opremu odnosno izvršila uslugu ukopa. 

 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili 

njegova rodbina ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra za socijalnu skrb 

ili iz drugih izvora. 

 

11. Pomoć mladim obiteljima pri kupnji zemljišta i kupnji/izgradnji, rekonstrukciji i/ili 

adaptaciji stambenog prostora 

Članak 29. 

Pravo na pomoć ostvaruju mlade obitelji pri kupnji zemljišta i kupnji/izgradnji, 

rekonstrukciji i/ili adaptaciji stambenog prostora pod uvjetima i u visini utvrđenoj posebnom 

Odlukom Općinskog vijeća, a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika 

Trnovitica. 

Članovi kućanstva moraju imati prebivalište i boravište na području Općine Velika 

Trnovitica. 

 

 

 



 12. Drugi oblici naknada 

Članak 30. 

 Na temelju Odluke Općinskog vijeća, iznimno Općinskog načelnika mogu se odobriti i drugi 

oblici socijalnih naknada u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Velika Trnovitica. 

 

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

 

Članak 31. 

 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje 

pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

Članak 32. 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 12. ako 

njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako 

ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

V. RAD ZA OPĆE DOBRO 

Članak 33. 

Općina organizira rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno 

sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava za zajamčenu minimalnu naknadu te 

snosi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu. 

Rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje 

rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrsta posla. 

Radno sposobni ili djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje je korisnik 

prava na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je odazvati se pozivu Općine za sudjelovanje u 

radovima za opće dobro bez naknade. 

Odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na osobe iz članka 26. Zakona. 

U radovima za opće dobro bez naknade osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu sudjelovati od 

60 do 90 sati mjesečno.  

 

Članak 34. 

 Nadležni Centar za socijalnu skrb je dužan jednom mjesečno dostavljati Općini podatke o 

radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne 

naknade te radno sposobnim ili djelomično sposobnim člano9vima kućanstva koje je korisnik 

zajamčene minimalne naknade. 

 Općina je dužna nadležnom Centru za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o 

korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće 

dobro. 

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 35. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se  na 

zahtjev korisnika ili po službenoj dužnosti.  

 Postupak za priznavanje prava propisanih ovom Odlukom pokreće se i na zahtjev bračnog 

druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika stranke. 



 Općina može pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i na temelju obavijesti članova 

obitelji, građana, ustanova, udruga, vjerskih zajednica, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba 

te državnih i drugih tijela. 

 

Članak 36. 

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi podnosi se Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine.   

 Uz zahtjev korisnici su obvezni priložiti potrebne isprave, odnosno dokaze potrebne radi 

utvrđivanja postojanja uvjeta potrebnih  za ostvarivanje prava  iz socijalne skrbi  (izjavu o  

članovima zajedničkog domaćinstva, podatke o prihodima i imovinskom stanju, uvjerenje o 

nezaposlenosti, rješenje o invalidnosti, liječničku dokumentaciju i drugo).  

 Korisnik je obvezan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i 

drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje prava iz socijalne skrbi i pisanom izjavom 

omogućiti njihovu dostupnost u postupku za priznavanje prava iz socijalne skrbi. Za točnost 

podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno naknada iz socijalne skrbi, korisnik 

odgovara materijalno i kazneno. 

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u 

obrascu podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika 

Trnovitica dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva 

za dopunu. 

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći 

ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni u roku. 

 

Članak 37. 

 U postupku rješavanja zahtjeva može se izvršiti terenski izvid u obitelji ili na drugi 

prikladan način ispitati činjenice, okolnosti i uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava. 

 

Članak 38. 

  O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke rješava Jedinstveni upravni odjel Općine 

Velika Trnovitica u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva ili pokretanja postupka 

po službenoj dužnosti, ako Zakonom nije drugačije propisano. 

 

Članak 39. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Trnovitica ima pravo i obvezu nadzirati da li se 

sredstva odobrena za ostvarivanja prava sukladno odredbama ove odluke koriste u svrhu za koju su 

namijenjena. 

Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog 

odjela uskratiti će se ostvarivanje prava.  

 

Članak 40. 

Korisnik prava socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, dužan je, odmah a najkasnije u 

roku 8 dana, prijaviti Općini Velika Trnovitica svaku promjenu činjenica i okolnosti koje bi utjecale 

na ostvarivanje prava. 

Prema potrebi, Jedinstveni upravni odjel može, radi provjere, od korisnika prava socijalne 

skrbi, za vrijeme korištenja prava zatražiti nove isprave i dokaze radi utvrđivanja postojanja 

okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb. 



U slučaju da se temeljem podataka s kojima raspolaže Općina Velika Trnovitica utvrdi da su 

se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje prava, korisniku će se ukinuti 

pravo koje je ostvario. 

Općina Velika Trnovitica ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom na ime prava 

iz članka 11. ove Odluke. Korisnik koji je na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela 

ostvario pravo u socijalnom programu dužan je nadoknaditi štetu koja je nastala time što je: 

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, 

odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije 

imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada, 

- pravo iz socijalnog programa ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na 

prestanak ili opseg prava a znao je ili je morao znati za tu promjenu. 

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni 

odnosi, ako ovom Odlukom nije drugačije propisano. 

 

VII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 41. 

 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o 

socijalnoj skrbi. 

 

Članak 42. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području 

Općine Velika Trnovitica („Službeni glasnik Općine Velika Trnovitica 8/15). 

 

Članak 43. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Velika Trnovitica. 

 

 

                                                                                   PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                                        Marica Prohaska 


