
Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22, 46/22) i članka 

28. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 6/21) Općinsko vijeće 

Općine Kolan na 20. sjednici održanoj ___________ 2022. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi na području Općine Kolan  

 
I.     OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

(1) Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Kolan (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se prava iz 

socijalne skrbi mještanima općine Kolan propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: 

Zakon) i prava iznad standarda propisanih Zakonom, utvrđuju korisnici, uvjeti i način ostvarivanja 

tih prava iz socijalne skrbi i korištenje pojedinih socijalnih usluga te druga pitanja značajna za 

djelatnost socijalne skrbi. 

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

(3) Odredbe ove Odluke koje se odnose na bračnu zajednicu primjenjuju se i na izvanbračnu 

zajednicu. 

 

Članak 2. 
 

Izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju isto značenje kao i izrazi upotrijebljeni u Zakonu o 

socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim propisima osim kad je ovom Odlukom drukčije 

određeno. 

 

Članak 3. 
  
(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine Kolan 

ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret 

Republike Hrvatske ili drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

(2) Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom 

Odlukom može biti ograničen sredstvima proračuna Općine Kolan koja su namijenjena za 

potrebe socijalne skrbi, osim kod ostvarivanja prava za koja je Zakonom obvezana jedinica lokalne 

samouprave. 

 

Članak 4. 
 

(1) Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavljaju 

Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan i Socijalno vijeće Općine Kolan (u daljnjem tekstu: 

socijalno vijeće). 

(2) Socijalno vijeće Općine Kolan je posebno radno tijelo koje odlučuje o ostvarivanju pojedinih 

prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, imenuje ga Općinsko vijeće svojim odlukom na 

vrijeme od 4 godine. 

 

Članak 5. 
 

(1) Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Kolan. 

(2) Krug korisnika te opseg i visina prava osiguranih ovom Odlukom može se povećati ili smanjiti u 

skladu sa programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kolan koji se donosi uz 

proračun za svaku godinu. 

 



 

II.         KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 6. 
 

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

Odlukom. 

 

Članak 7. 
 

(1) Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, mogu se priznati ili odobriti: 

 1. hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Općine Kolan; 

 2. strancu sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Općine Kolan; 

 3. osobi bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području 

Općine Kolan. 

(2) Stranac pod supsidijarnom zaštitom, azilant i stranac pod privremenom zaštitom te članovi 

njihove obitelji koji zakonito borave na području Općine Kolan, kao i stranac s utvrđenim statusom 

žrtve trgovanja ljudima mogu ostvariti prava iz socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovom 

Odlukom, zakonima kojima je uređena zaštita od trgovanja ljudima i zakonom kojim se uređuje 

status, prava i obveze osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom. 

(3) Korisnik za kojeg se utvrdi da ima prebivalište na području Općine Kolan, a stalno boravi na 

području druge jedinice lokalne samouprave ili izvan Republike Hrvatske, ne može biti korisnik 

prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom. 

 

Članak 8. 
 

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

nasljeđivati. Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava iz ove Odluke, ukoliko 

njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako 

ovom Odlukom nije drugačije određeno.  

 

III.        UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 9. 
 

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od 

uvjeta: 

a) socijalni uvjet, 

b) uvjet prihoda, 

c) poseban uvjet. 

 

 

a) SOCIJALNI UVJET  

Članak 10. 
 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako mu je na temelju rješenja nadležnog tijela priznato pravo na 

zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu. 

  

Članak 11.  
 

(1) Općina Kolan dužna je organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i 

djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva prava na zajamčenu minimalnu naknadu te 

snositi troškove za provedbu rada za opće dobro za opće dobro i zaštitu na radu. 

(2) Rad za opće dobro bez naknade izvršavat će se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje 

rada, mjesto obavljanja rada, opseg i vrstu posla. 



(3) Radno sposoban i djelomično radno sposoban samac ili član kućanstva koje je korisnik prava na 

zajamčenu minimalnu naknadu dužan se odazvati pozivu Općine Kolan za sudjelovanje u radovima 

za opće dobro bez naknade. 

(4) U radovima za opće dobro bez naknade osobe iz stavka 3. ovog članka mogu sudjelovati od 60 

do 90 sati mjesečno. 

(5) Općina Kolan dužna je nadležnoj socijalnoj ustanovi jednom mjesečno dostaviti podatke o 

korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani, a nisu se odazvali, niti 

sudjelovali u radovima za opće dobro. 

 

 

b) UVJET PRIHODA 

Članak 12. 
 

(1) Korisnik ispunjava uvjet prihoda ako ostvaruje prihod: 

- samac do 1.130,175 kuna / 150 eura, 

- dvočlano kućanstvo do 2.034,315 kuna / 270 eura,  

- tročlano kućanstvo do 2.411,04 kuna / 320 eura,  

- četveročlano kućanstvo do 3.013,80 kuna / 400 eura, a ako kućanstvo ima više od četiri člana, 

cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 452.07 kuna / 60 eura.  

(2) Pod prihodom u smislu stavka 1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda 

korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev 

za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, 

primitaka od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na neki drugi način.  

(3) Za osobe čiji se prihod ne može utvrditi prema stavku 2. prihod se utvrđuje za razdoblje godine 

koja prethodi godini podnošenja zahtjeva. 

(4) U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi 

utvrđeni ovom Odlukom, doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom, osobna invalidnina 

sukladno zakonskim odredbama, doplatak za djecu, državne potpore prema posebnim propisima, 

stipendije za školovanje učenika ili studenata dok traje redovno školovanje ili studiranje, a najdulje 

do 29. godine života. 

(5) Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o 

obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član tog kućanstva.  

 

Članak 13.  
 

(1) Prava iz socijalne skrbi temeljem uvjeta prihoda nema samac ili kućanstvo ako:  

- ne želi ostvariti pomoć putem nadležne službe za socijalnu skrb, 

- samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za 

stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih 

životnih potreba, poslovni prostor koji koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,  

- samac ili član kućanstva ima u vlasništvu imovinu koju bi mogao koristiti ili prodati bez 

ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati potrebna sredstva za život, 

- je samac ili član kućanstva u razdoblju od 3 godine prije podnošenja zahtjeva prodao, darovao ili 

se odrekao prava na nasljeđivanje, ako je time mogao osigurati uzdržavanje, 

- ako je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, 

- može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.  

(2) Korisnik prava iz socijalne skrbi, temeljem uvjeta prihoda, ne može biti nezaposlena radno 

sposobna osoba, ako nije uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje ili ako u 

razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbila ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima 

prilike privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje 

osnovnih životnih potreba.  

 

c) POSEBAN UVJET  



Članak 14.  
 

Poseban uvjet ispunjavaju:  

- dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata, 

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma 

sukladno zakonu)  

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno 

zakonu).  

 

 

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  

 

Članak 15.  
 

(1) Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:  

1. pravo na naknadu za troškove stanovanja 

2. pravo na pomoć za skrb o djeci, 

2.1. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću,  

2.2. pravo na podmirenje troškova školske marende, 

2.3. pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza redovnih učenika. 

3. pravo na jednokratnu pomoć za umirovljenike. 

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć. 

5. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova. 

(2) Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći, ako njihovo 

istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom 

Odlukom nije drugačije određeno.  

 

1.Pravo na naknadu za troškove stanovanja 

Članak 16.  
 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja odnosi se na najamninu, komunalnu naknadu, troškove 

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

zgrade (sukladno članku 41. st. 2. Zakona), te komunalnu uslugu: odvoz i zbrinjavanje otpada. 

 

Članak 17. 
 

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od 

sljedećih uvjeta:  

a) socijalni uvjet  

b) uvjet prihoda  

(2) Ovo pravo se može koristiti pod uvjetom da se stan ili kuća ne daju u najam, da se ne koriste za 

iznajmljivanje turistima ili drugim pravnim ili fizičkim osobama, te da se ne koriste za obavljanje 

drugih gospodarskih djelatnosti.  

 

Članak 18.  
 

(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja može se ukupno odobriti do iznosa polovice iznosa 

zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema odredbama 

Zakona, odnosno do iznosa zajamčene minimalne naknade kada se po mišljenju Zavoda samo na taj 

način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.  

(2) Ako su troškovi stanovanja manji od polovine iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na 

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

 



Članak 19.  
 

(1) Postupak za ostvarenje prava na naknadu za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem 

zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu koji o pravu odlučuje donošenjem rješenja. 

(2) Podnositelj je dužan uz zahtjev dostaviti sljedeće priloge: rješenje o ostvarenju prava na 

zajamčenu minimalnu naknadu, presliku bankovne kartice ili potvrdu banke o IBAN računu, 

privolu za obradu osobnih podataka u svrhu ostvarenja prava iz zahtjeva, izjavu da se grije na drva i 

ostale priloge po potrebi  

(3) Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu donositi do 

kraja tekućeg mjeseca račune ovlaštenih dobavljača za troškove stanovanja za koje postoji potreba 

plaćanja i dokaze o visini isplaćene zajamčene minimalne naknade za taj mjesec.  

(4) Podmiruju se samo troškovi stanovanja nastali na području Općine Kolan.  

(5) Ako korisnik iz neopravdanog razloga ne izvršava svoju obvezu duže od tri mjeseca, Jedinstveni 

upravni odjel će ga pozvati da obrazloži propust svojih obveza, pa ukoliko se korisnik ne odazove 

tom pozivu, Jedinstveni upravni odjel će po službenoj dužnosti utvrditi prestanak prava na ovaj 

oblik pomoći. U tom će se slučaju rješenjem ukinuti pravo na stalnu naknadu za troškove 

stanovanja od onog mjeseca u kojem je korisnik prestao donositi račune za podmirenje troškova 

stanovanja, a korisnici kojima se iz tih razloga ukine rješenje o pravu na stalnu naknadu za troškove 

stanovanja u sljedeća tri mjeseca, od dana ukidanja prava rješenjem, ne mogu ostvariti pravo na 

stalnu ili jednokratnu naknadu za troškove stanovanja. 

(6) Korisnik naknade za troškove stanovanja dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu prijaviti 

svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja u roku od 

petnaest dana od dana nastanka promjene. 

(7) Ukoliko radi promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje ostvarivanje prava 

na naknadu za troškove stanovanja, Jedinstveni upravni odjel donijeti će rješenje o ukidanju prava. 

(8)Pravo na troškove ogrjeva kao dio troškova stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne 

naknade pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom. 

 

 

2. Pravo na pomoć za skrb o djeci 

             2.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtiću  

Članak 20.  
 

(1) Pravo na podmirenje troškova boravka djece čija su oba roditelja zaposlena i djece zaposlenog 

samohranog roditelja u jaslicama i vrtiću ostvaruje Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  

a) socijalni uvjet  

b) uvjet prihoda  

c) poseban uvjet  

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da Općina Kolan izravno uplaćuje sredstva 

predškolskoj ustanovi. 

 

2.2.Pravo na podmirenje troškova školske marende 

Članak 21.  
 

(1) Pravo na podmirenje troškova prehrane (marende) učenika polaznika osnovne škole ostvaruje 

Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  

a) socijalni uvjet  

b) uvjet prihoda  

c) poseban uvjet 

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da Općina Kolan izravno uplaćuje sredstva 

osnovnoj školi. 

 

            2.3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza redovnih učenika  



Članak 22.  
 

(1) Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja 

Općine Kolan koji se školuju izvan mjesta prebivališta, iznad osigurane subvencije sukladno članku 

31. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj: 116/18, 73/20 i 70/21) i članku 143. stavku 2. i 3. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 

92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), do 

punog iznosa troška ostvaruje Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  

a) socijalni uvjet  

b) uvjet prihoda  

(2) Pravo iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se na način da Općina Kolan izravno uplaćuje sredstva 

prijevozniku na temelju ispostavljenog računa. 

 

 

3. Pravo na jednokratnu pomoć za umirovljenike  

Članak 23.  
 

(1) Općina Kolan umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Kolan kao i osobama 

starijim od 65 godina s prebivalištem na području Općine Kolan bez primanja isplaćuje jednokratnu 

pomoć (božićnica ili sl.) ovisno o planiranim sredstvima u Proračunu.  

(2) Odluku donosi Načelnik Općine Kolan za svaku tekuću godinu, a istom se utvrđuju korisnici, 

iznos, vrijeme isplate te uvjeti koje korisnik mora zadovoljiti kako bi ostvario navedeno pravo. 

 

 

4. pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

Članak 24.  
 

(1) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznaje se Korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih 

teškoća nije u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale zbog rođenja ili 

školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, gubitka posla, djelovanja nepovoljnih vremenskih 

uvjeta, više sile i sl.  

(2) Jednokratna novčana pomoć može se iznimno priznati i zbog nabave osnovnih predmeta u 

kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava navedenih 

predmeta osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.  

(3) Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost 

da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti 

zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.  

 

Članak 25.  
 

(1) O podnesenim zahtjevima korisnika za dodjelu jednokratne novčane pomoći raspravlja se na 

sjednicama Socijalnog vijeća Općine Kolan, koje diskrecionom ocjenom odlučuje o dodjeli 

jednokratnih novčanih pomoći.  

(2) Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše dva puta godišnje i to 

u najvišem pojedinačnom iznosu: 

- samac do 1.506,90 kuna / 200 eura  

- kućanstvo: dvočlano do 2.260,35 kuna / 300 eura, 

                     tročlano i više članova kućanstva  do 3.013,80 kuna / 400 eura. 

(3)U jednoj proračunskoj godini financijski iznos za dodjelu jednokratne novčane pomoći određen 

je planiranim financijskim sredstvima za tekuću proračunsku godinu.  

(4) O zahtjevu za dodjelu jednokratne novčane pomoći odlučuje Rješenjem Jedinstveni upravni 

odjel Općine Kolan na temelju zaključka Socijalnog vijeća, osim ako ovom Odlukom nije drugačije 

utvrđeno. 

(5) Načelnik može, na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, donesenog na temelju 



Zaključka Socijalnog vijeća, odobriti jednokratnu pomoć u iznosu većem od 3.013,80 kuna / 400 

eura aktom načelnika. 

 

5. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova  

Članak 26.  
 

(1) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) 

može ostvariti obitelj umrlog ako su korisnici prava socijalne skrbi temeljem uvjeta prihoda. 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

može ostvariti i rodbina ili poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao obitelji, odnosno 

rodbine, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, a pokojnik je ispunjavao uvjete iz 

stavka 1. ovog članka.  

(3) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog, odnosno 

njegova rodbina ili poznanik iz stavka 2. ovog članka, ako naknadu za pogrebne troškove može 

ostvariti putem Zavoda ili drugih izvora, ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće 

vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom 

uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju). 

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK  

 

Članak 27.  
 

(1) Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na 

zahtjev korisnika, njenog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja te putem 

nadležnog Zavoda. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan.  

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u 

Jedinstvenom upravnom odjelu ili na službenoj internetskoj stranici Općine Kolan www.kolan.hr . 

(3) Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom 

korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno 

dokaze potrebne za ostvarivanje prava (izjavu o članovima kućanstva, potvrda porezne uprave o 

primanjima u prethodnoj godini, potvrda o visini plaće ili mirovine za posljednja tri mjeseca, 

rješenje o ostvarivanju prava pri centru za socijalnu skrb, potvrda zavoda za zapošljavanje i dr. ). 

(4) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi potrebi prilozi, podnositelj 

zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog odjela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene 

priloge u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu. 

(5) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev, odnosno traženi 

prilozi ne budu dostavljeni Jedinstvenom upravnom odjelu u roku iz prethodnog stavka ovog 

članka. 

 

Članak 28.  
 

(1) O podnesenim Zahtjevima Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje, osim o zahtjevima 

donesenim temeljem članka 17.st.1.b) i članka 24. o kojima se raspravlja na sjednicama Socijalnog 

vijeća koje donosi Zaključak, a na temelju kojeg Jedinstveni upravni odjel donosi Rješenje. 

(2) O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Zadarske 

županije. 

 

 

Članak 29.  
 

(1) U tijeku ostvarivanja prava Korisnik je dužan, svaka tri mjeseca, dostaviti ili predočiti 

odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.  

(2) Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, 

http://www.kolan.hr/


Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan će donijeti novo rješenje.  

(3) Korisnik je dužan Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan prijaviti svaku promjenu 

činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od 8 dana od dana 

nastanka promjene. 

  

Članak 30.  
 

(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan u suradnji sa Socijalnim vijećem ima pravo nadzirati da 

li su sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za 

koju su namijenjena. 

(2) Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Kolan na temelju zaključka Socijalnog vijeća uskratiti će se ostvarivanje prava. 

  

Članak 31.  
 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je 

nadoknaditi štetu, ako je:  

− na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao 

znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje 

mu ne pripada  

− ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 

gubitak ili opseg prava za koju je on , odnosno njegov skrbnik, znao ili je morao znati. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 32.  
 

Korisniku kojem je na dan stupanja na snagu ove Odluke priznato pravo u visini naknade utvrđenoj 

odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 12/16 i Službeni 

glasnik Općine Kolan, broj: 11/20) od dana stupanja na snagu ove Odluke ostvaruje ju u visini 

utvrđenoj ovom Odlukom. 

 

33. 
 

Socijalno vijeće imenovano na temelju Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Kolan 

(Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 12/16 i Službeni glasnik Općine Kolan, broj: 11/20) 

Odlukom o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine Kolan od 05. srpnja 2021. godine 

(„Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 18/21) nastavlja sa radom do isteka mandata na koji su 

članovi imenovani. 

 

34. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine 

Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 12/16 i Službeni glasnik Općine Kolan, broj: 

11/20). 

Članak 35. 
 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Kolan“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. 

godine. 

 

 

 

 

 


