
POZIV NA SAVJETOVANJE  

NACRTA PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA 

OGULINA 

 
          Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu  javnost da 

dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke o 

socijalnoj skrbi Grada Ogulina 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 

52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave u 

svom proračunu dužne osiguravati sredstva za potrebe socijalne skrbi, a 

prvenstveno osiguravati naknadu za troškove stanovanja. 

 

 Osim naknade za troškove stanovanja jedinice lokalne samouprave mogu 

u većem opsegu pružati i druge vrste naknada te u tom slučaju propisuju uvjete i 

način njihova ostvarivanja njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju 

za to osigurana sredstva.  

 

 Dosad su prava na novčane naknade bila regulirana samo Socijalnim 

programom za svaku proračunsku godinu, a ovim putem dostavljamo prijedlog 

Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ogulina kao općeg akta kojim će na jednom 

mjestu biti obuhvaćena sva prava koja se ostvaruju putem Stručne službe Grada 

Ogulina, bez obzira na činjenicu jesu li propisana Zakonom kao obvezujuća ili 

su iznad standarda propisanih Zakonom.  

 

 Kako su novčane naknade sastavni dio pojedinih prava iz Odluke, iznosi 

istih nisu navedeni u samoj Odluci. Taj dio ostavljen je u nadležnost Gradskog 

vijeća koji će cenzuse za pojedina prava, utvrditi Socijalnim programom 

sukladno financijskim mogućnostima za svaku proračunsku godinu.  

 

 Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga gradonačelnik Grada 

Ogulina utvrdit će Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ogulina koji će 

uputiti Gradskom vijeću Grada Ogulina na usvajanje. 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 

 

          Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s 

Nacrtom prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ogulina i dobivanje stručno 

utemeljenih  mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

 

 



 

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

OD 07. VELJAČE 2020. DO 08. OŽUJKA  2020. GODINE 

 

          Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail 

adresu: grad-ogulin@ogulin.hr .  Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog 

postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i 

neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj 

Internet stranici Grada. 

 

 

      GRAD OGULIN 
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