
  
Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 

99/2015, 52/2016, 16/2017 i 130/2017), Zakona o hrvatskim braniteljima 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 27. Statuta Grada 
Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13, 3/13-proč. tekst, 1/14, 1/18, 3/18-
proč. tekst), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 9. sjednici, održanoj 13. 
prosinca 2018. godine, donijelo  

 
O  D  L  U  K  U 

o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi 
 

Članak 1.  
 

Ovom Odlukom uređuje se način i postupak ostvarivanja prava iz područja 
socijalne skrbi na području Grada Čakovca. Određuje se način stjecaja statusa 
korisnika prava, financijski iznosi, način isplate i druga pitanja vezana s 
ostvarivanjem navedenih prava iz Proračuna Grada Čakovca.  

 
Članak 2. 

 
Korisnici prava iz područja socijalne skrbi mogu biti osobe ili kućanstva koja 

imaju prebivalište na području Grada Čakovca. Korisnici prava iz područja socijalne 
skrbi koja predstavljaju nadstandard u odnosu na Zakon o socijalnoj skrbi, mogu biti 
osobe ili kućanstva koja imaju prebivalište na području Grada Čakovca najmanje 
dvije godine u kontinuitetu, zaključno s danom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje 
prava. 

Članak 3. 
 

Prava iz područja socijalne skrbi koje korisnici mogu ostvariti iz Proračuna 
Grada Čakovca su naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, 
jednokratna novčana pomoć, jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim 
umirovljenicima, naknada za korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja te pomoć 
roditeljima ili skrbnicima za predškolski odgoj. Jednokratna novčana pomoć, 
jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima, naknada za 
korištenje grobnog mjesta hrvatskih branitelja te pomoć roditeljima ili skrbnicima za 
predškolski odgoj predstavljaju nadstandard u odnosu na obveze Grada Čakovca 
predviđene Zakonom o socijalnoj skrbi.  

 
NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA 

 
Članak 4.  

 
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu 

energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, odvoz otpada i druge troškove stanovanja u 
skladu s posebnim propisima. 

 
 
 
 



Članak 5.  
 

Pravo na Naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene 
minimalne naknade. Pravo ostvarivanje zajamčene minimalne naknade utvrđuje 
Centar za socijalnu skrb Čakovec, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. 

 
Članak 6. 

 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice 

iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu. Pravo na 
naknadu za troškove stanovanja ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Upravnom 
odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca, uz predočenje 
dokaza o nastalim troškovima iz članka 4. ove Odluke. 

 
Članak 7. 

 
Naknada za troškove stanovanja priznaje se u utvrđenim stvarnim troškovima 

stanovanja ukoliko su oni manji od iznosa polovice zajamčene minimalne naknade. 
Ukoliko su utvrđeni stvarni troškovi stanovanja veći od iznosa polovice zajamčene 
minimalne naknade, isplaćuje se naknada u iznosu polovice zajamčene minimalne 
naknade. 

Članak 8. 
 

Naknada za troškove stanovanja odobrava se mjesečno, temeljem 
podnesenog i odobrenog zahtjeva.  

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu uplaćenom izravno 
korisniku ili na način da Grad Čakovec djelomično ili u cijelosti plati račun izravno 
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu. 

 
PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA 

 
Članak 9. 

 
Pravo na troškove ogrjeva može ostvariti samac ili kućanstvo koje je korisnik 

minimalne novčane naknade, a grije se na drva.  
 

Članak 10. 
 

Samcima ili kućanstvima iz koja ostvaruju pravo na troškove ogrjeva jednom 
godišnje osigurava se 3 prostorna metra drva za ogrjev ili se odobrava novčani iznos 
za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Međimurska županija. 

 
Članak 11.  

 
Radi osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva, Grad Čakovec podnosi 

zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade Međimurskoj 
županiji, do sredine rujna tekuće godine.  

 
 
 



JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ 
 

Članak 12. 
 

Jednokratna novčana pomoć oblik je pomoći socijalno ugroženim osobama ili 
obiteljima koji su se zbog različitih razloga trenutno našli u teškoj materijalnoj situaciji 
te svojim trenutnim primanjima ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe.  

 
Članak 13. 

 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se temeljem zahtjeva Komisiji 

za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći ili gradonačelniku u pisanom obliku, 
primljene putem pošte, elektroničke pošte ili urudžbenog zapisnika. Zaprimljene 
zamolbe obrađuje Komisija za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći uz prethodno 
mišljenje Centra za socijalnu skrb Čakovec. 

 
Članak 14. 

 
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu uplaćenom izravno 

korisniku ili na način da Grad Čakovec djelomično ili u cijelosti plati račun izravno 
ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je korisniku izvršila uslugu. Prioritet pri naplati 
troškova imat će obveze prema Gradu Čakovcu, te tvrtkama u kojima Grad Čakovec 
ima vlasnički udio. 

 
Članak 15.  

 
Jednokratna novčana pomoć u pravilu se može iskoristiti jednom godišnje. 

Najviši iznos koji se može isplatiti pojedinoj osobi ili kućanstvu iznosi 2.000,00 kuna 
godišnje. 

Članak 16. 
 

Jednokratnu novčanu pomoć iznimno može odobriti i gradonačelnik Grada 
Čakovca i to u slučajevima kod kriznih situacija i elementarnih nepogoda, potreba za 
hitnim plaćanjima dospjelih usluga, troškova liječenja ili smrti člana obitelji.  

 
Članak 17. 

 
Sredstva za isplatu jednokratne novčane pomoći osiguravaju se u Proračunu 

Grada Čakovca. 
 

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM 
UMIROVLJENICIMA 

 
Članak 18.  

 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 

imaju umirovljenici čija mjesečna primanja ne omogućuju normalno podmirivanje 
osnovnih životnih potreba. 

 
 



Članak 19. 
 

Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima isplaćuje se 
jednom godišnje, uoči blagdana Uskrsa. 

 
Članak 20. 

 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć utvrđuje se u temeljem podataka 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o isplaćenim mirovinama u mjesecu koji 
prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje jednokratna novčana pomoć socijalno 
ugroženim umirovljenicima. 

 
Članak 21.  

 
Iznos jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, kao i uvjeti koje korisnik 

mora zadovoljavati kako bi ostvario navedeno pravo, početkom proračunske godine 
posebnom Odlukom donosi gradonačelnik, prema sredstvima osiguranim u 
Proračunu Grada Čakovca. 

 
Članak 22.  

 
Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima isplaćuje se direktno u novcu i to 

korisniku osobno.  
 

NAKNADA ZA TROŠKOVE KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA  
HRVATSKIH BRANITELJA 

 
Članak 23. 

 
Pravo na naknadu za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja 

ostvaruju obitelji umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i umrli 
hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, ako oni ili članovi njihove uže i šire obitelji 
nemaju na korištenju grobno mjesto i ako da nisu ustupili na korištenje trećoj osobi. 

 
Članak 24. 

 
Pravo na naknadu za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja 

ostvaruje se temeljem zahtjeva vlasnika odnosno pravne osobe koja upravlja 
grobljem na kojima je osoba za koju se traži ostvarenje prava pokopana. 

 
Članak 25. 

 
Članovi obitelji umrlih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i 

umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, status i prava dokazuju vlasniku, 
odnosno pravnoj osobi koja upravlja grobljem, prema odredbama Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 

 
 
 
 



Članak 26. 
 

Temeljem valjanog zahtjeva vlasnika groblja, odnosno pravne osobe koja 
upravlja grobljem, Grad Čakovec podmiruje polovicu troškova korištenja grobnog 
mjesta, prema važećem cjeniku vlasnika groblja, odnosno pravne osobe koja upravlja 
grobljem. 

 
Članak 27.  

 
Sredstava za naknadu za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih 

branitelja osiguravaju se u Proračunu Grada Čakovca.  
 

POMOĆ RODITELJIMA ILI SKRBNICIMA ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ 
 

Članak 28.  
 

Pravo na pomoć roditeljima ili skrbnicima za predškolski odgoj imaju roditelji ili 
skrbnici djece koja pohađaju predškolske ustanove na području Grada Čakovca, čiji 
su ukupni prihodi nedostatni za podmirivanje troškova predškolskih ustanova. 

 
Članak 29. 

 
Zahtjev za pravo na pomoć roditeljima za predškolski odgoj podnosi se 

Komisiji Socijalnog vijeća Grada Čakovca. 
 

Članak 30. 
 

Komisija Socijalnog vijeća odluku donosi na temelju mišljenja Centra za 
socijalnu skrb, te može pojedine roditelje djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze 
sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama. 

 
Članak 31.  

 
Sredstva za pomoć roditeljima ili skrbnicima osigurana su u Proračunu Grada 

Čakovca. 
 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 32.  
 

Jednokratna novčana pomoć i jednokratna novčana pomoć socijalno 
ugroženim umirovljenicima može se korisniku ili kućanstvu ustegnuti dok se ne 
pokriju njihovi dugovi prema Gradu Čakovcu, nastali temeljem zakupnine stanova koji 
su u vlasništvu Grada Čakovca. 

 
Članak 33. 

 
Međusobna prava, obveze i odgovornosti u postupku utvrđivanja prava na 

naknadu za troškove stanovanja i prava na jednokratnu novčanu pomoć, Grad 
Čakovec i Centar za socijalnu skrb uređuju posebnim Ugovorom. 



 
Članak 34. 

 
Međusobna prava, obveze i odgovornosti u postupku utvrđivanja prava na 

naknadu za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja, Grad Čakovec i 
vlasnici, odnosno pravne osobe koje upravljaju grobljem uređuju posebnim 
Ugovorom. 

Članak 35. 
 

Stupanje na snagu ove Odluke, prestaje važiti Oduka o ostvarivanju prava na 
podmirenje trkova stanovanja i drugih oblika pomoći iz sredstava Gradskog 
proračuna (Sl. glasnik Grada Čakovca 6/13) 

 
Članak 36.  

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom 

glasniku Grada Čakovca. 
 

KLASA: 021-05/18-01/120 
URBROJ:2109/2-02-18-06 
Čakovec, 13. prosinac 2018. 

 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                    Jurica Horvat 
 

 


