
GRAD DONJI MIHOLJAC 
objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta 
 

Odluke o socijalnoj skrbi 

 
 

Predlagatelj: 
 
GRADONAČELNIK: članak  53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada 
Donjeg Miholjca“ br. 1/21.) 
 
PRAVNA OSNOVA: Članak 289. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“ br.18/22. i 
46/22)  
 

 
O B R A Z L O Ž E NJ E 

Nacrta prijedloga  
Odluke o socijalnoj skrbi 

 

RAZLOG DONOŠENJA 

Novi Zakon o socijalnoj skrbi objavljen je u Narodnim novinama broj 18. od 09. veljače 
2022. godine, a stupio je na snagu dana 17. veljače 2022. godine te je potrebno donijeti novu 
Odluku o socijalnoj skrbi koja će biti usklađena sa svim navedenim promjenama Zakona.  
  
 
CILJ DONOŠENJA OVE ODLUKE 
 
Obzirom da se novim Zakonom o socijalnoj skrbi mijenjaju uvjeti za ostvarivanje pojedinih 
socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode nove socijalne usluge, proširuje krug korisnika 
prava i usluga te pružatelja usluge, uređuje nova organizacija sustava socijalne skrbi te brojne 
druge promjene potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi. 
 
Tim Zakonom o socijalnoj skrbi 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 dijela troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnika 
koji se griju na drva za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.  
 
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.  
Trenutno je na snazi Odluka o socijalnoj skrbi koju je Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca 
donijelo 24. ožujka 2017. godine (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca broj 1/17) i koja 
nakon toga nije mijenjana niti dopunjavana.  
 
Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 16. studenoga 2022. godine te 
završava zaključno s danom 15. prosinca 2022. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu 
mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke. 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:   
                 vesna.milicic@donjimiholjac.hr  


