
 

Na temelju članka 17., stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22. 

i 46/22) i članka 23. Statuta Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 01/18, 02/20, 

09/20,  02/21 i 04/22), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na -------  sjednici održanoj -------- donijelo je 

 

 IZMJENU I DOPUNU ODLUKE 

o socijalnoj skrbi  Općine Brckovljani 

 

 

Članak 1. 

Ovim izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Brckovljani mijenja se Odluka o socijalnoj 

skrbi Općine Brckovljani objavljena u (Službenom glasniku Općine Brckovljani br. 07/2022.- u daljnjem 

tekstu: Odluka).  

 

 

Članak 2.  

Mijenja se članak 10. na način da glasi:  

Pravo na naknadu za troškove stanovanja može ostvariti samac ili kućanstvo pod uvjetima propisanim 

Zakonom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruje po drugoj osnovi.  

Troškovi stanovanja u smislu Zakona i ove Odluke odnose se na najamninu, komunalne naknade, 

troškove grijanja, vodne usluge,  te troškove koji su nastali  zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti 

zgrade.  

Naknadu za troškove stanovanja  priznati će se  u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom.  

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za 

troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.  

 Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je do petnaestog u mjesecu donijeti preslike računa u 

svrhu plaćanja troškova stanovanja.  

Iznimno od prethodnog stavka, ako korisnik zajamčene minimalne naknade nema preslike računa u 

svrhu plaćanja troškova stanovanja, troškovi stanovanja priznati će se u iznosu od najmanje 30% iznosa 

zajamčene minimalne naknade  za mjesec u kojem korisnik nema preslik  računa. 

Naknada za troškove stanovanja plaća se na način da Općina djelomično ili u cijelosti, plati račun 

izravno ovlaštenoj pravnoj osobi koja  je obavila uslugu ili utvrđenu visinu najma uplati korisniku zajamčene 

minimalne naknade. 

Općina osigurava u svom proračunu sredstava za ostvarivanje prava na troškove stanovanja, pod 

uvjetima i na način propisan Zakonom.  

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove 

ogrjeva korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna.  

Naknada za troškove stanovanja kojom se podmiruju troškovi grijanja  korisnika koji se griju na drva 

isplaćuje se izravno na račun korisnika ili gotovinskom uplatom. 

Korisniku zajamčene minimalne naknade troškovi stanovanja podmiruju se isplatom novčanih 

sredstava korisniku na račun, za mjesec u kojem nemaju  preslike računa za podmirivanje  u  svrhu plaćanja 

troškova stanovanja.   

Općina Brckovljani zadržava pravo provjere kod ovlaštenog pružatelja vodnih usluga da li postoji u 

bazi podataka dugovanje za vodne usluge za korisnike zajamčene minimalne naknade.  

 

 

Članak 2.  

U članku 11. mijenja se stavak 2. alineja 3. na način da glasi:  

 

Članak 11. 

- odgovarajući dokaz o postojanju obveze plaćanja troškova stanovanja- račune ukoliko je korisnik 

zajamčene minimalna naknade dobio račune za mjesec u kojem je općina dužna priznati troškove stanovanja 

 



 

 

Članak 3.  

U svim ostalim člancima Odluka o socijalnoj skrbi ostaje nepromijenjena.  

 

Članak 4.  

Ova Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj srbi objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani, a 

stupa na snagu osam dana od dana objave .  

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Brckovljani,  

                                                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća  

                  Općine Brckovljani 

                                                                                                                     Stjepan Vinojčić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću 

 

OBRAZAC 
sudjelovanja u postupku savjetovanju s javnošću o  

Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Brckovljani 

Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje: 

Izmjena i dopuna Oduke o socijalnoj skrbi Općine Brckovljani   

Nositelj izrade akta/dokumenta: 

Jedinstveni upravni odjel 

 

Početak savjetovanja:09.01.2023. 

 

Završetak savjetovanja: 08.02.2023. 

Podnositelj prijedloga i mišljenja  

(ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za 
koju se podnosi prijedlog i mišljenje)   

 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavlja (građani, udruge, udruge u području zaštite 
okoliša, poduzetnici, itd.)  

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe 
ili osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (kada se 
radi o pravnoj osobi kao podnositelju prijedloga i mišljenja) 

 

Načelni prijedlozi i mišljenje na nacrt akta ili dokumenta 

 

 

Primjedbe na pojedine članke ili dijelove nacrta akta ili 
dokumenta (prijedlog i mišljenje) 

 

 

 

 

 

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja  

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do 08.02.2023. godine na adresu elektronske pošte: opcina-
brckovljani@zg.t-com.hr ili na adresu Kralja Zvonimira 9, Brckovljani. 

 Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje 
uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici 
www.brckovljani.hr, na poveznici Savjetovanje s javnošću.  

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. 

 

 

 


