
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

KLASA: 551-06/14-01/3 

URBROJ: 2182/10-02-14-1 

Knin, 27. svibnja 2014. godine 

 

Temeljem članka 46. i 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", 

broj 157/13), članka 45. stavka 6. točke 8. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko - 

kninske županije“,  broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Knina 

dana 27. svibnja 2014. godine donosi 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih 

novčanih naknada socijalno ugroženim građanima 

 

  

  

I. 

  

Ovim Zaključkom utvrđuju se uvjeti za dodjelu jednokratne financijske naknade (u nastavku: 

jednokratna naknada) socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Grada Knina (u 

nastavku: Grad Knin) i način ostvarivanja te naknade.  

  

  

II. 

  

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu (u nastavku: korisnik) koje zbog 

trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale 

zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i 

slično.  

Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave 

nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i 

odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.  

Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je 

učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne 

ostvaruje po drugoj osnovi, a može se priznati i korisnicima privremenog smještaja u kriznim 

situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku 

obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu. 

  

III 

  

Jednokratnu naknadu mogu ostvariti korisnici iz točke 2. ovog Zaključka koji ispunjavaju 

sljedeće uvjete:  



- prebivalište na području Republike Hrvatske 

- mjesečni iznos primanja za posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva:  

 za samca najviše u iznosu od 1.500,00 kuna,  

 za kućanstvo najviše u iznosu od 1.000,00 kuna po članu kućanstva,  

- financijske teškoće u podmirivanju osnovnih životnih potreba korisnika te drugih 

trenutačnih  potreba kao što su školovanje djeteta, nesretni slučaj u kućanstvu, velika šteta u 

kućanstvu nastala zbog elementarne nepogode, skupo liječenje teške bolesti, smrt člana 

kućanstva i slično.  

Iznimno, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nastalih prvenstveno zbog nesretnog slučaja u  

kućanstvu, velike štete u kućanstvu nastale zbog nesreće ili elementarne nepogode, skupog 

liječenja teške bolesti, smrti člana kućanstva i slično jednokratnu naknadu mogu ostvariti i 

korisnici čija primanja prelaze iznos iz stavka 1. podstavka 2. ove točke.  

  

IV. 

  

Korisnik može temeljem ovog Zaključka ostvariti jednokratnu naknadu tijekom proračunske 

godine najviše jedan put, u vremenskom periodu koji nije kraći od 12 mjeseci uzastopno, u 

najvišem ukupnom iznosu do 500,00 kuna.  

Iznimno, od stavka 1. ove točke, gradonačelnica može u iznimnim slučajevima odobriti 

isplatu jednokratne novčane naknade korisniku, te o istom izvijestiti nadležno Povjerenstvo 

prije sljedećeg zasjedanja. 

  

V. 

  

Jednokratna naknada se ostvaruje temeljem podnesenog zahtjeva za dodjelu jednokratne 

naknade i pripadajuće dokumentacije kojom se dokazuje postojanje uvjeta za ostvarivanje 

naknade po ovom Zaključku.  

  Dokumentaciju iz stavka 1. čine:  

- uvjerenje o prebivalištu 

- dokazi o broju članova kućanstva podnositelja zahtjeva (izjava o zajedničkom kućanstvu te  

 preslike osobnih iskaznica, rodnih listova ili drugih osobnih dokumenata ostalih članova  

 kućanstva),  

- broj računa i naziv banke na koji će se izvršiti uplata, 

- dokazi o primanjima podnositelja zahtjeva i članova kućanstva (dokaz o plaći, mirovini,  

 zajamčenoj minimalnoj naknadi, drugim primanjima te dokaz o nezaposlenosti),  

- ostala dokumentacija kojom se dokazuju navodi iz zahtjeva (liječnička dokumentacija, 

smrtni  list, dokazi o školovanju, zapisnik nadležnog tijela o događaju i slično),  

- OIB podnositelja zahtjeva.  

 

VI. 

 

U slučaju više zahtjeva  po istoj osnovi, pomoć će se dodjeljivati prema slijedećem 

redoslijedu: 

1. osobe teškog zdravstvenog stanja, 

2. osobe koje zbog trenutačnih i nepredvidljivih okolnosti ( smrt člana obitelji, elementarne 

nepogode, naglo pogoršanje zdravstvenog stanja) trenutno nisu u mogućnosti u cijelosti ili 

djelomično zadovoljiti osnovne životne potrebe, što temeljem relevantne dokumentacije  i 

prosudbe procjenjuju članovi Povjerenstva 

3. osobe i obitelji sa djetetom sa posebnim potrebama, 

4. starije i nemoćne osobe koje nisu sposobne valjano skrbiti o svojim potrebama, 

5. osobe bez prihoda ili veoma niskih mjesečnim primanjima, radno sposobne osobe starije od 

60  godina koje ne mogu ostvariti pravo na zaposlenje. 

 



VII. 

  

Zahtjev za ostvarivanje jednokratne naknade podnosi se nadležnom upravnom tijelu Grada 

Knina za poslove socijalne skrbi.  

Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik razmatra podnesene zahtjeve, ocjenjuje 

ispunjavanje uvjeta te utvrđuje prijedlog za dodjelu sredstava za svaki slučaj pojedinačno, 

sukladno navedenim kriterijima  i raspoloživim sredstvima. 

Povjerenstvo se sastaje po potrebi.  

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.  

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja nadležni upravni odjel. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva iz stavka 2. ove točke, unesenog na Zapisnik, 

gradonačelnik odlučuje o zahtjevima za ne/dodjelu jednokratnih naknada rješenjem.  

  

VIII. 

  

Jednokratne naknade dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava koja su za tu namjenu 

osigurana u Proračunu Grada Knina za tekuću proračunsku godinu.  

 

IX. 

  

Izrazi koji se u ovom Zaključku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na 

muške i ženske osobe.  

   

X. 

  

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Zaključka rješavat će se po odredbama ovog 

Zaključka.  

Povjerenstvo imenovano po ranije važećoj Odluci nastavit će s radom po ovom Zaključku.   

 

XI. 

  

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje važiti Zaključak gradonačelnice KLASA: 402-

01/09-01/113, URBROJ: 2182/10-03-09-1 od 30. rujna 2009. godine. 

 

XII. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

Josipa Rimac 

 

 


