
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 18/22, 46/22 

i 119/22) i članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), 

Gradsko vijeće Grada Knina, na 19. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2022., donosi 

 

 

ODLUKU 

 o socijalnoj skrbi Grada Knina 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Knina (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava 

iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Knin (u daljnjem tekstu: Grad) te uvjeti i postupak za 

ostvarivanje istih. 

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem 

tekstu: Zakon) osiguravaju se u Proračunu Grada Knina, a sredstva za pomoći utvrđene ovom 

Odlukom iznad standarda propisanog Zakonom osiguravaju se u Proračunu Grada Knina 

sukladno programima javnih potreba i proračunskim mogućnostima Grada za tekuću godinu. 

 

Članak 2. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom 

obavlja Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, osim prava na oslobađanje 

od plaćanja komunalne naknade koje obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, 

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša. 

 

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. 

Broj korisnika ili visina novčane pomoći i obuhvat socijalnih usluga utvrđenih ovom 

Odlukom mogu se ograničiti, ovisno o stanju sredstava u Proračunu Grada Knina, osim u 

slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad obvezan Zakonom. 

 

Članak 5. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 

i ženski rod. 



II. KORISNICI  SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 6. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom i 

ovom Odlukom. 

 

Članak 7. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici zajamčene minimalne 

naknade (samac ili kućanstvo), osim beskućnika koji se nalaze u prenoćištu, prihvatilištu ili im 

je priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtva nasilja u obitelji i žrtava 

trgovanja ljudima kojima je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama. 

      Ostala prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ostvaruju hrvatski državljani 

koji imaju prebivalište na području Grada te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim 

boravkom u Gradu. 

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

 

Članak 8. 

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava iz socijalne skrbi: 

1. Naknada za troškove stanovanja 

2. Ostala prava: 

2.1. Jednokratne novčane pomoći 

2.1.1. pomoć obiteljima i kućanstvima i sufinanciranje cijene  prijevoza osoba s 

invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 

2.1.2. jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, posvojiteljstvo i udomiteljstvo 

2.2. Potpore u svezi s odgojem i obrazovanjem 

2.2.1. podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin i 

financiranje cijene prijevoza predškolske djece 

2.2.2. sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 

2.2.3. nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce i kupnja udžbenika za djecu s teškoćama 

u razvoju 

3. Rad za opće dobro. 

 

Članak 9. 

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

nasljeđivati. 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika naknada iz 

ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje 

namijenjeno, izuzev  ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

Članak 10. 

Pravo na neki od oblika socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom ostvaruje korisnik koji 

ispunjava kriterije utvrđene Zakonom, odnosno ovom Odlukom. 

 

1. Naknada za troškove stanovanja 

 

Članak 11. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje 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 troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske 

učinkovitosti zgrade. 

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

zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu. 

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

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

 

Članak 12. 

Naknada za troškove stanovanja  plaća se na način da Grad, djelomično ili u cijelosti, 

plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj osobi koja je obavila uslugu ili uplati utvrđenu visinu 

najma na žiro-račun najmodavca.  

Jednokratna naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi ogrjeva 

korisnika koji se griju na drva, isplaćuje se izravno na račun korisnika u iznosu sukladno 

troškovima ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se osiguravaju iz sredstava 

državnog proračuna. 

 

Članak 13. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja podnosi se Upravnom 

odjelu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), osim 

zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade koji se podnosi izravno Upravnom 

odjelu za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, a koji o 

istom odlučuje sukladno odredbama Odluke Grada Knina o komunalnoj naknadi. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja u dijelu najamnine, mogu ostvariti korisnici 

koji imaju status najmoprimca, koji se dokazuje ugovorom o najmu nekretnine (stan ili 

obiteljska kuća) ovjerenog od strane javnog bilježnika i nadležne porezne uprave. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja, potrebno je 

priložiti: 

1. Rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu 

(preslika) 

2. Uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva 

3. Osobna iskaznica za podnositelja zahtjeva, korisnika zajamčene minimalne naknade – 

nositelja kućanstva (preslika) 

4. Dokaz o zadnjoj uplati zajamčene minimalne naknade (zadnji odrezak o primljenoj 

uplati ili promet po tekućem računu za prošli mjesec (preslika)) 

5. Dokaz o postojanju obveze plaćanja troškova stanovanja (npr. Ugovor o najmu 

nekretnine ovjeren od strane javnog bilježnika i nadležne porezne uprave, računi za 

energente i sl. (preslika)). 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, a 

isplaćuje se mjesečno dok postoje uvjeti iz Zakona. 

Samac ili odrasla osoba - nositelj kućanstva, koji ostvaruje pravo na naknadu za troškove 

stanovanja, dužna je u roku od 8 dana od dana nastanka promjene koja utječe na daljnje 

korištenje navedenog prava, istu prijaviti Upravnom odjelu. 

U slučaju promijenjenih okolnosti koje su od utjecaja na priznato pravo, isto se priznaje 

s prvim danom sljedećeg mjeseca, a gubitak prava s posljednjim danom u mjesecu u kojemu je 

došlo do promjene. 

  

 



Članak 14. 

Upravni odjel će po potrebi, minimalno jedanput godišnje, preispitati sve činjenice i 

okolnosti koje su bile odlučujuće za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja te 

ako je došlo do promjene o kojoj ovisi ostvarivanje prava ili visina naknade, donijeti novo 

rješenje. 

Upravni odjel će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja 

kada utvrdi da je rješenjem nadležnog tijela korisniku prestalo pravo na zajamčenu minimalnu 

naknadu, s danom prestanaka prava na zajamčenu minimalnu naknadu. 

Rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanje će se donijeti i kada to 

zatraži sam korisnik, kad se utvrdi da korisnik više ne živi na području Grada Knina te u slučaju 

smrti korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja. 

 

2. Ostala prava 

 

2.1. Jednokratne novčane pomoći  

 

2.1.1. Pomoć obiteljima i kućanstvima i sufinanciranje cijene  prijevoza osoba 

s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 

 

Članak  15. 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačne 

materijalne situacije nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

Istom korisniku, samcu ili kućanstvu, jednokratna novčana pomoć može se dodijeliti 

samo jednom tijekom kalendarske godine, u maksimalnom iznosu od 132,72 eura. 

Iznimno od prethodnog stavka, kada se radi o potrebama liječenja teške bolesti za koje 

je potrebna veća materijalna pomoć ili liječenje izvan Grada Knina te u situacijama velike štete 

u kućanstvu nastale zbog elementarne nepogode, može se priznati uvećana ili višekratna 

jednokratna pomoć, do iznosa od 265,45 eura na razini tekuće godine. U većem iznosu od 

prethodno navedenog, istu može priznati, po prijedlogu Povjerenstva, Gradonačelnik posebnim 

aktom. 

Korisniku zajamčene minimalne naknade kojemu je priznato pravo na naknadu za 

troškove stanovanja, ne može u godini za koju mu je to pravo priznato, ostvariti i pravo na 

jednokratnu novčanu pomoć. 

 

Članak 16. 

Zahtjev za ostavarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć podnosi se Upravnom 

odjelu, uz koji je potrebno proložiti:  

- 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.  

 

 

 



Članak 17. 

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

redoslijedu: 

1. osobe teškog zdravstvenog stanja 

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

    nepogode, naglo pogoršanje zdravstvenog stanja) trenutačno nisu u mogućnosti, u cijelosti   

    ili djelomično, zadovoljiti osnovne životne potrebe, što se dokazuje relevantnom  

    dokumentacijom i procjenom članova Povjerenstva 

3. osobe i obitelji sa djetetom s 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. 

 

Članak 18. 

Zahtjev za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći podnosi se Upravnom odjelu 

nadležnom 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 ima predsjednika i četiri člana.  

Povjerenstvo se sastaje po potrebi, o čemu se vodi zapisnik, a stručne i administrativne 

poslove za Povjerenstvo obavlja nadležni Upravni odjel. 

Na temelju prijedloga Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka, Gradonačelnik odlučuje o 

zahtjevima za ne/dodjelu jednokratnih novčanih pomoći rješenjem.  

  Jednokratne novčane pomoći dodjeljivat će se do iskorištenja sredstava koja su za tu 

namjenu osigurana u Proračunu Grada Knina za tekuću proračunsku godinu kroz Program 

socijalnih davanja na području Grada Knina.  

 

 

2.1.2. Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, posvojiteljstvo i 

udomiteljstvo 

 

Članak 19. 

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, posvojiteljsvo i udomiteljstvo, 

priznaju se u sljedećim iznosima: 

- 663,61 euro za prvo dijete, 

- 929,06 eura za drugo dijete, 

- 1.194,51 euro za treće dijete, 

- 1.592,67 eura za četvrto i svako sljedeće rođeno dijete. 

Zahtjevi za ostvarivanje jednokratne novčane pomoći podnose se Upravnom odjelu 

nadležnom za poslove socijalne skrbi.  

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu, posvojiteljstvo i udomiteljstvo 

dodjeljivat će se ta tekuću proračunsku godinu kroz Program demografskih mjera na području 

Grada Knina. 
 

Jednokratne novčane pomoći za novorođenu djecu 

 

  Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i kroz uslugu e-Novorođenče prilikom 

prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građanin. 



Ukoliko roditelj/i zahtjev nisu predali putem aplikacije e-Novorođenče, zahtjev sa svom 

potrebnom popratnom dokumentacijom mogu osobno predati u pisarnici Grada Knina u roku 

od 60 dana od dana rođenja djeteta. 

Za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć potrebno je da jedan roditelj 

(podnositelj zahtjeva) i novorođeno dijete imaju prebivalište na području Grada Knina. 

Ako drugi roditelj nema prebivalište na području Grada Knina potrebno je dostaviti potvrdu 

kojom se dokazuje da pravo na novčanu naknadu nije ostvareno u jedinici lokalne samouprave 

u kojoj drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište. 

U zahtjevu je potrebno upisati svu djecu koja žive u zajedničkom kućanstvu. 

 

Jednokratna novčana pomoć za posvojiteljstvo 

 

Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će posvojitelji roditelji (u nastavku: roditelji) 

temeljem podnesenog pisanog zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu u roku od 60 dana od dana 

posvojenja djeteta. 

Za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć potrebno je da jedan roditelj 

(podnositelj zahtjeva) i dijete imaju prebivalište na području Grada Knina. 

Ako drugi roditelj nema prebivalište na području Grada Knina potrebno je dostaviti potvrdu 

kojom se dokazuje da pravo na novčanu naknadu nije ostvareno u jedinici lokalne samouprave 

u kojoj drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište. 

Uz zahtjev, u koji se upisuju podaci o roditelju i djetetu, prilaže se izvadak iz matice 

rođenih za dijete (rodni list), uvjerenje o prebivalištu za dijete, osobne iskaznice roditelja, 

uvjerenje o prebivalištu za roditelje (ne starije od 30 dana), izvadak iz matice rođenih za ostalu 

djecu (rodni listovi), broj računa na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć. 

 

Jednokratna novčana pomoć za udomiteljstvo 

 

Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će udomitelji po osnovu tradicionalnog ili 

srodničkog udomiteljstva, s prebivalištem na području Grada Knina, temeljem podnesenog 

pisanog zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu u roku od 60 dana od dana udomljenja djeteta. 

Navedeno pravo ne mogu ostvariti udomitelji koji su to pravo ostvarili na području neke druge 

jedinice lokalne samouprave. 

Uz zahtjev, u koji se upisuju podaci o udomitelju i korisniku udomiteljstva, prilaže se 

potvrda Centra za socijalnu skrb Knin o činjenici udomiteljstva ili izvadak iz Registra 

udomitelja i Registra smještenih korisnika, uvjerenje o prebivalištu za udomitelja, broj računa 

na koji će se isplatiti jednokratna novčana pomoć. 

 

2.2. Potpore u svezi s odgojem i obrazovanjem 

 

2.2.1. Podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću CVRČAK 

Knin i financiranje prijevoza predškolske djece 

 

Članak 20. 

Grad Knin sukladno Odluci o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni 

korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (“Službeno glasilo Grada Knina”, broj 6/21), 

sufinancira troškove boravka djece u Dječjem vrtiću Cvrčak Knin na način da se samohranim 

roditeljima i roditeljima čija ukupna primanja ne prelaze 185,81 euro po jednom članu obitelji, 

cijena korištenja usluge dječjeg vrtića umanjuje za 1/3 te će ista iznositi: 

- 44,46 eura za 10-satni program, 

- 26,54 eura za 5,5-satni program, 



- 31,85 eura 5,5-satni program s programom ranog učenja engleskog 

jezika. 

Roditelji – korisnici usluga koji imaju dvije ili više djece upisanih u Dječji vrtić Cvrčak 

Knin, u plaćanju mjesečne cijene usluge, sudjeluju na sljedeći način: 

- za prvo dijete puni iznos, 

- za drugo dijete 50% od punog iznosa, 

- za treće i svako sljedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja mjesečne 

usluge. 

Ostatak troškova osigurava Grad Knin, kao osnivač Vrtića, za tekuću proračunsku 

godinu kroz Program socijalnih davanja na području Grada Knina. 

 

Članak 21. 

 Sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Grad Knin 

osigurava prijevoz za svu djecu koja pohađaju program predškole u Dječjem vrtiću CVRČAK 

Knin, a žive na udaljenosti ne većoj od 20 km od Dječjeg vrtića.  

 Roditelji/skrbnici djeteta koje pohađa program predškole, zahtjeve podnose Dječjem 

vrtiću CVRČAK Knin, a financiranje se provodi kroz Program Općih javnih potreba u 

predškolskom odgoju, školstvu i visokom obrazovanju na području Grada Knina. 

 

2.2.2. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 

 

Članak 22. 

Pravo na sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola ostvaruju:    

- učenici iz Golubića koji nastavu pohađaju u Kninu, 

- učenici iz Pađena i Oćestova koji nastavu pohađaju u Kninu, 

- učenici s područja Grada Knina koji nastavu pohađaju u Šibeniku. 

Pravo na cijenu relacijskih pokaznih karata, učenici srednjih škola ostvaruju za vrijeme 

trajanja nastave i stručne prakse, u razdoblju od rujna do lipnja tekuće školske godine.   

Vlada RH na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola za tekuću školsku godinu sufinancira 75 % cijene 

mjesečne karte.  

Preostali nepokriveni iznos cijene mjesečne karte za učenike srednjih škola iz Golubića, 

sufinancira Grad Knin, dok prijevoz učenika iz Pađena i Oćestova, Grad osigurava kroz 

subvencioniranje prijevoznika.   

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje 50% od preostalog nepokrivenog iznosa 

cijene mjesečne karte za prijevoz redovitih učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u 

Šibeniku, a imaju prebivalište na području Grada Knina podnose se Upravnom odjelu za 

lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti te je uz isti potrebno priložiti: 

- potvrdu škole (u izvorniku) 

- presliku osobne iskaznice učenika / za malodobnog učenika presliku 

osobne iskaznice roditelja. 

 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola provodi se kroz Program Općih 

javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina.  
  

 

2.2.3. Nabava radnih bilježnica za osnovnoškolce i kupnja udžbenika za djecu 

s teškoćama u razvoju 

 

 

 

 



Članak 23. 

Pomoć za nabavu radnih materijala (radne bilježnice, likovne mape, radni material za 

tehničku kulturu i slično) ostvaruje obitelj učenika kninskih osnovnih škola koji imaju 

prebivalište na područja Grada Knina. 

Zahtjev za ostvarivanje navedenog prava podnosi se Upravnom odjelu za lokalnu 

samoupravu i društvene djelatnosti, po objavljenom javnom pozivu, odnosno zaključku o 

financiranju nabave radnog materijala za učenike osnovnih škola na području Grada Knina, a 

uz isti se prilaže: 

- kopija osobne iskaznice roditelja/staratelja  

- račun za kupljeni radni materijal 

- kopija tekućeg računa.  

Sredstva se isplaćuju na račun roditelja/skrbnika, a i sta se za tekuću školsku godinu 

osiguravaju kroz Program Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području 

Grada Knina.  

Kroz navedeni Program Grad Knin osigurava i sredstva za kupnju udžbenika za sve 

učenike osnovnih škola u Kninu koji pohađaju nastavu po posebnom programu, odnosno za 

učenike s teškoćama u razvoju.  

Grad Knin udžbenike nabavlja direktno od izdavača, a sukladno potrebama i podacima 

dobivenim od osnovnih škola koje provode nastavu po posebnom programu. 

 

3. Rad za opće dobro 

Članak 24. 

Rad za opće dobro bez naknade provodi se temeljem članka 36. Zakona. 

Radno sposoban i djelomično radno sposoban samac korisnik zajamčene minimalne 

naknade ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je 

odazvati se pozivu Grada Knina za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez nakande.   

Odredba stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na osobe iz članka 26. Zakona. 

Provedba rada za opće dobro regulirat će se posebnom odlukom o provođenju rada za 

opće dobro bez naknade za područje Grada Knina. 

 

 

IV. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 

Članak 25. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom pokreće se 

na zahtjev stranke, na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Grada Knina i na 

oglasnoj ploči gradske uprave, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, 

podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti odgovarajuće isprave kojima se dokazuje ispunjavanje 

uvjeta propisanih ovom Odlukom. 

Za nepotpune zahtjeve, kao i zahtjeve koji ne sadrže svu traženu dokumentaciju, stručna 

služba nadležnog upravnog tijela, od podnositelja će zatražiti nadopunu dokumentacije, koju je 

isti dužan dostaviti u roku 8 dana od dana primitka dopisa za nadopunu dokumentacije. 

Ukoliko podnositelj ne dostavi traženu dokumentaciju u navedenom roku, smatrat će se 

da je od zahtjeva odustao. 

 

Članak 26. 

Pravo na novčane naknade korisnicima pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca 

nakon podnošenja urednog zahtjeva, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 



Članak 27. 

Korisnik prava iz socijalne skrbi dužan je nadležnom upravnom tijelu, odmah, a 

najkasnije u roku 8 dana od dana nastanka promjene, prijaviti svaku promjenu činjenice koja bi 

utjecala na ostvarivanje prava. 

Ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz ove 

Odluke, donijet će se novo rješenje, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 28. 

Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom na odgovarajući način primjenjuju se 

odredbe Zakona o socijalnoj skrbi. 

 

Članak 29. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o uvjetima i načinu 

dodjele jednokratnih novčanih naknada socijalno ugroženim građanima, KLASA: 551-06/14-

01/3, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 27. svibnja 2014. i KLASA: 551-06/14-01/3, URBROJ: 

2182/10-02-19-2 od 4. lipnja 2019.  

 

Članak 30. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasilu Grada 

Knina“.  

 

 

KLASA: 402-01/22-01/164 

URBROJ: 2182-10-01-22-2 

Knin, 20. prosinca 2022. 

 

 

                                                                                                            PREDSJEDNIK  

 

                               Dragan Miličević, mag.catech. 

 

 


