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 REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                     GRAD  TROGIR 
                   GRADSKO VIJEĆE  

KLASA: 500-01/22-01/11 
URBROJ: 2181-13-51/01-22-4 
Trogir , 24. listopada 2022.godine  

Na temelju članka 17., stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 18/22 
i 46/22) i članka 40. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 04/13, 09/13, 06/14, 
01/18, 03/19, 05/20 i 09/21) Gradsko vijeće Grada Trogira na 10. sjednici, održanoj dana 24. listopada 
2022. godine, donosi 

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA TROGIRA 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Trogira (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se prava iz 
socijalne skrbi stanovnicima grada Trogira propisana Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: 
Zakon) i prava izvan standarda propisanih Zakonom, korisnici, uvjeti i način ostvarivanja tih prava i 
korištenje pojedinih socijalnih usluga sukladno Zakonu, te druga pitanja značajna za djelatnost 
socijalne skrbi. 

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na 
muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

Članak 2. 

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi za stanovnike Grada Trogira obavlja upravno 
tijelo Grada Trogira nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo), u suradnji s 
ostalim upravnim tijelima Grada Trogira, ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama 
čiji je cilj skrb o socijalno osjetljivim skupinama pod uvjetom i na način propisan Zakonom, posebnim 
zakonima i provedbenim propisima. 

Članak 3. 

Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Trogira ako je 
zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona određeno da se ta prava ostvaruju na teret 
Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

Članak 4. 

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke i drugih akata Grada Trogira donesenih temeljem ove Odluke u 
postupku za ostvarivanje socijalnih prava, imaju sljedeće značenje: 

1. korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruju naknadu, socijalnu uslugu ili 
drugi oblik pomoći propisan Zakonom ili ovom Odlukom. 

2. samac je osoba koja živi sama, 

3. kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove života, 

4. jednoroditeljska obitelj je obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj, 

5. samohrani roditelj je roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava,  
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6. dijete je osoba do navršenih 18 (osamnaest) godina života, 

7. mlađa punoljetna osoba je odrasla osoba koja nije navršila 21 (dvadeset i jednu) godinu, a 
ostvaruje naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi s obzirom na dob, 

8. osoba sa invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna 
oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječiti njezino puno i učinkovito 
sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, 

9. dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnih, senzoričkih, komunikacijskih, govorno-
jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu potporu za učenje i razvoj, kako bi ostvarilo najbolji 
mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost, 

10. odrasla osoba je osoba koja je navršila 18 (osamnaest) godina, a nije navršila 65 godina života, 

11. starija osoba je osoba koja je navršila 65 i više godina života, 

12. beskućnik je osoba koja nema mjesto stanovanja niti sredstva kojima bi mogla podmiriti troškove 
stanovanja, a smještena je ili koristi uslugu organiziranu u prihvatilištu ili boravi na javnim ili drugim 
mjestima koja nisu namijenjena za stanovanje, 

13. osoba potpuno nesposobna za rad je osoba koju privremeno ili trajno nije moguće uključiti u 
radne procese, prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, 

14. djelomično radno sposobna osoba je osoba kod koje je utvrđen djelomičan gubitak radne 
sposobnosti prema propisu o vještačenju i metodologijama vještačenja, 

15. osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, odjeća i druge stvari za osobne potrebe; osnovne 
životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te 
odgoja i obrazovanja; osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s 
invaliditetom obuhvaćaju i dodatne potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova zdravlja odnosno 
invaliditeta, 

16. prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki 
drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i 
inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza, 

17. imovina su sve pokretnine, nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, 
štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, darovi, vrijednosni 
papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i ostala imovina u tuzemstvu i 
inozemstvu, 

18. socijalna isključenost je nemogućnost pojedinca da sudjeluje u uobičajenim aktivnostima društva 
kojemu pripada, zbog čimbenika koji su izvan njegove kontrole, 

19. javni rad je društveno koristan rad koji se odvija u ograničenom razdoblju te nudi sufinanciranje i 
financiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba iz ciljanih skupina, čiji se program temelji na društveno 
korisnom radu koji inicira lokalna zajednica ili organizacije civilnog društva, 

20. dugotrajna skrb su naknade i usluge propisane Zakonom koje se pružaju korisniku s oštećenjem 
zdravlja i oštećenjem funkcionalnih sposobnosti duže od godinu dana. 

I. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 

Članak 5. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom i ovom odlukom. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu koristiti hrvatski državljani s prebivalištem na 
području Grada Trogira te stranci sa stalnim boravkom, privremenim i dugotrajnim boravištem na 
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području Grada te osobe bez državljanstva s privremenim i stalnim boravkom i dugotrajnim 
boravištem na području Grada. 

Iznimno pravo na jednokratnu naknadu može se odobriti i osobama koje ne ispunjavaju uvjete iz 
stavka 1. i stavka 2. ovog članka ukoliko to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se te osobe 
našle. 

Članak 6. 

Prava korisnika utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Trogira ako je Zakonom 
ili drugim propisom donesenim na temelju Zakona propisano da se ta prava ostvaruju prvenstveno na 
teret državnog proračuna ili na teret drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

III. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SUSTAVA       SOCIJALNE 
SKRBI 

Članak 7. 

Prava iz socijalne skrbi propisana člankom 10. ove Odluke korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan 
od slijedećih uvjeta: 

a) socijalni uvjet, 

b) uvjet prihoda. 

Za ostvarivanje pojedinih prava propisanih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno 
odredbama ove Odluke. 

1. Socijalni uvjet 

Članak 8. 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja nadležnog tijela, ostvaruju jedno od ovih 
prava: 

1. pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, 

2. pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe. 

2. Uvjet prihoda 

Članak 9. 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema prihod viši od: 

– samac ...........................................2.000,00 kuna odnosno 265,45 eura, 

– dvočlana obitelj ............................3.000,00 kuna odnosno 398,17 eura 

i za svakog daljnjeg člana .............. + 800,00 kuna odnosno 106,18 eura. 

Prihodom u smislu stavka 1. ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili svih 
članova obitelji/kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, 
mirovine, primitka od imovine ili na neki drugi način (npr. primitak od udjela u kapitalu, kamate od 
štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu), prihoda od imovine koju čine sve pokretnine, 
nekretnine, imovinska prava, iznos gotovine u domaćoj ili stranoj valuti, štednja, darovi, vrijednosni 
papiri, dionice, poslovni udjeli, stambena štednja, životno osiguranje i dr., naknada i primitaka prema 
drugim propisima, sredstvima obveznika uzdržavanja ili prihodima ostvarenim na neki drugi način. 

Iznos prihoda obitelji/kućanstva umanjuje se za iznos koji, na temelju propisa o obiteljskim odnosima, 
član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji (alimentacija). 
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U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, pomoći iz socijalne 
skrbi utvrđeni ovom Odlukom, te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom. 

IV. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI GRADA 

Članak 10. 

Korisnici socijalne skrbi mogu na način definiran ovom Odlukom ostvariti slijedeća prava: 

1. Naknada za troškove stanovanja 

2. Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova slobodno ugovorene najamnine 

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 

4. Pravo na pomoć za školovanje učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji 

5. Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova  

6. Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju 
na rehabilitaciju u ustanove za njihove potrebe 

7. Pravo na potporu za novorođeno dijete 

8. Pravo na prigodnu novčanu pomoć povodom blagdana Uskrsa i Božića 

9. Pravo na novčanu potporu za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta od jedne do treće godine 
života djeteta 

IV.1. Naknada za troškove stanovanja 

Članak 11. 

Naknadu za troškove stanovanja ostvaruje korisnik zajamčene minimalne naknade, osim beskućnika 
koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smještaja u organiziranom 
stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojoj je priznata usluga smještaja u kriznim 
situacijama. 

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te 
troškove koji si nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. 

Članak 12. 

Naknadu za troškove stanovanja Grad Trogir će priznati u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene 
minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.  

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za 
troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja. 

Troškovi stanovanja u pravilu se odobravaju u novcu te se isplata korisniku vrši izravno na tekući 
račun ili putem poštanske uputnice. 

Grad Trogir može, temeljem Zaključka Gradonačelnika, naknadu za troškove stanovanja djelomično 
ili u potpunosti podmiriti izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade kada 
postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha ali isključivo u visini 
troškova stanovanja utvrđenih rješenjem Upravnog tijela. 

Na zahtjev Upravnog tijela korisnik je dužan dokazati da se sredstva naknade za troškove stanovanja 
troše namjenski i to dokazom o izvršenom plaćanju. 

Članak 13. 
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Postupak za ostvarivanjem prava na naknadu za troškove stanovanja pokreće se podnošenjem zahtjeva 
Upravnom tijelu.  

Uz zahtjev potrebno je priložiti presliku rješenja nadležnog tijela o priznatom pravu na zajamčenu 
minimalnu naknadu, presliku osobne iskaznice, potvrdu banke o IBAN računu ili presliku bankovne 
kartice te izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu ostvarivanja prava iz 
zahtjeva. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se od dana podnošenja zahtjeva odnosno pokretanja 
postupka po službenoj dužnosti a isplaćuje se mjesečno dok postoje uvjeti propisani Zakonom i ovom 
Odlukom. 

Korisnik je dužan Upravnom tijelu pravodobno prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje 
naknade najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene. 

Članak 14. 

Upravno tijelo će po potrebi, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za 
ostvarivanje prava na naknadu za troškove stanovanja te ako su se promijenile okolnosti o kojima 
ovisi ostvarivanje prava ili visina naknade za troškove stanovanja, donijeti novo rješenje. 

Upravno tijelo će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja, kada utvrdi 
da je rješenjem nadležnog tijela korisniku prestalo pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, s danom 
utvrđivanja nastanka promijenjenih okolnosti odnosno s danom kada je korisniku prestalo pravo na 
zajamčenu minimalnu naknadu. 

Upravno tijelo će donijeti rješenje o prestanku prava na naknadu za troškove stanovanja i kada 
korisnik naknade to zatraži, te kada se utvrdi da korisnik više ne živi na području Grada Trogira. 

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti, donosi se rješenje o ukidanju rješenja 
kojim je pravo priznato i utvrđuje se prestanak prava. 

IV.2. Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova slobodno ugovorene najamnine 

Članak 15. 

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može 
ostvariti:  

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,  

2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u    vlasništvu 
pravne ili fizičke osobe. 

Članak 16. 

Najmoprimac iz članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za 
podmirenje dijela troškova najamnine ako ispunjava uvjet prihoda iz članka 9. ove Odluke. 

Najmoprimac iz članka 15 stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje 
dijela troškova najamnine ako:  

a) stan ili dio stana daje u podnajam ili  

b) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice 
koristi za druge namjene.  

Članak 17. 

Pomoć za podmirenje dijela troškova najamnine daje se na način da se najmoprimcu iz članka 

15. stavka 1. točke 1. i 2. nadoknađuje iznos najamnine utvrđen u ugovoru o najmu, ali najviše: 
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1. za samca……………………………...…300,00 kn mjesečno odnosno 39,82 eura, 

2. za dvočlanu obitelj………………………400,00 kn mjesečno odnosno 53,09 eura, 

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos pomoći povećava se 100,00 kn odnosno 13,27 eura 
mjesečno. 

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na pomoć za podmirenje dijela troškova 
najamnine ako:  

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti 
dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),  

b) stan ili dio stana daje u podnajam,  

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice 
koristi za druge namjene.  

d) ako je ugovor o najmu korisnik sklopio sa srodnikom u pravoj liniji 

IV.3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć  

Članak 18. 

Jednokratna novčana pomoć je poseban oblik pomoći samcu ili kućanstvu koji zbog podmirenja 
izvanrednih troškova nastalih uslijed trenutnih životnih okolnosti na koje ne mogu utjecati (uslijed 
teške bolesti i povećanih troškova liječenja izvan mjesta prebivališta, smrti člana obitelji, ostalih 
izvanrednih okolnosti) nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe. 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji ispunjavaju uvjete prihoda iz 
članka 9. ili socijalni uvjet iz članka 8. Odluke, a koji su se zbog trenutačnih okolnosti našli u položaju 
socijalne ugroženosti, a prema ocjeni Odjela, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti 
osnovne životne potrebe. 

Iznimno, jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koji ne udovoljavaju 
uvjetima za ostvarenje ovog prava, ukoliko je izvanredna okolnost takva, da će ih neovisno o visini 
prihoda, dovesti u stanje socijalne potrebe.  

Pomoć se može dodijeliti sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada.  

Postupak za odobravanje jednokratne novčane pomoći pokreće se na prijedlog stranke.  

Podnositelj zamolbe dužan je dostaviti dokumentaciju i dokaze o postojanju potrebe za odobravanje 
jednokratne novčane pomoći.  

Jednokratna novčana pomoć priznaje se za točno navedenu svrhu, isplatom novca korisniku. 

U jednoj proračunskoj godini iznos odobrene jednokratne novčane pomoći ne može iznositi više od 
5.000,00 kuna godišnje odnosno 663,61 euro i to maksimalno 3.000 kuna za samca odnosno 398,17 
eura za samca te 5.000 kuna odnosno 663,61 euro za kućanstvo. 

Iznimno, u naročito opravdanim slučajevima, iznos odobrenih jednokratnih novčanih pomoći može 
biti i veći od iznosa utvrđenih u prethodnom stavku o čemu, na prijedlog Upravno tijela, odlučuje 
gradonačelnik svojim zaključkom. 

IV.4. Pravo na pomoć za školovanje učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji 

Članak 19. 

Pravo na dodjelu pomoći za školovanje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti sa područja 
grada Trogira koji se školuju na višim ili visokim učilištima na području Republike Hrvatske, pod 
uvjetom da ostvaruju jedan od uvjeta: 



 

7 

 

a) socijalni uvjet 

b) uvjet prihoda 

Broj i visinu pomoći za školovanje utvrđuje Gradonačelnik svojim Zaključkom za svaku školsku i 
akademsku godinu posebno. 

IV.5. Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova 

Članak 20. 

Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) 
priznaje se fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili izvršila uslugu pogreba 
osobe, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  

a)  pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe,  

b)  uvjet prihoda.  

Pravo na pomoć za podmirenje dijela pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova 
rodbina, ako naknadu za pogrebne troškove 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).  

Odluku o dodjeli novčane pomoći i visini iste  iz stavka 1. ovog članka donosi Gradonačelnik svojim 
Zaključkom. 

IV.6. Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u 
razvoju na rehabilitaciju u ustanove za njihove potrebe 

Članak 21. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju na 
rehabilitaciju u ustanove kategorizirane za njihove potrebe, ima korisnik neovisno o ispunjavanju 
uvjeta iz članaka 8. i 9. ove Odluke, kad način podmirivanja takvih troškova nije uređen drugim 
propisima i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena rješenjem nadležnog tijela, potvrdom ili 
drugom ispravom nadležnog tijela o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije. 

Visina prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde o provođenju rehabilitacije u 
kategoriziranoj ustanovi i izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne karte, ukoliko autobusna linija 
postoji, od mjesta prebivališta korisnika do mjesta gdje se ustanova teritorijalno nalazi, sve dok za 
takva plaćanja postoje opravdani razlozi. 

Ako se korisnik prevozi osobnim automobilom od strane člana obitelji troškovi se priznaju u okvirima 
potrošnje goriva do ustanove i natrag. 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje: 

– osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju ukoliko ima prebivalište na području Grada 
Trogira. 

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može podnijeti: 

– odrasla punoljetna osoba s invaliditetom, 

– roditelj djeteta s teškoćama u razvoju s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja 
zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druga 
osoba kojoj su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u skladu s 
odredbama Obiteljskog zakona, 



 

8 

 

– uz uvjet da osobe iz prethodnih alineja ovog stavka imaju prebivalište na području Grada Trogira 
prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava. 

Pravo na troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje Upravno tijelo svojim 
rješenjem. 

IV.7. Pravo na potporu za novorođeno dijete 

Članak 22. 

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može se odobriti roditeljima svakog novorođenog 
djeteta s područja Grada Trogira uz uvjet da jedan roditelj (podnositelj zahtjeva) u trenutku rođenja 
djeteta ima prijavljeno prebivalište na području Grada Trogira i podnese zahtjev u roku 6 mjeseci od 
rođenja djeteta.  

U slučaju da drugi roditelj nema prebivalište na području Grada Trogira, potrebno je dostaviti potvrdu 
nadležnog Upravnog tijela jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište da nije ostvario pravo 
na pomoć za novorođenče. 

Jednokratna financijska pomoć iz stavka. 1. ovog članka iznosi za prvo dijete i svako daljnje 
novorođeno dijete u obitelji 4.000,00 kuna odnosno 530,89 eura. 

IV.8. Pravo na prigodnu novčanu pomoć 

Članak 23. 

Pravo na prigodnu novčanu pomoć za umirovljenike, korisnike zajamčene minimalne naknade te 
korisnike prava na nacionalnu naknadu za starije osobe te nezaposlene osobe , povodom Uskrsa ili 
Božića, odobravat će se pod uvjetima, na način i u visini kako to bude određeno aktom 
Gradonačelnika sukladno proračunskim mogućnostima. 

IV.9. Pravo na novčanu potporu za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta od jedne do  treće 
godine života djeteta 

Članak 24. 

Pravo na novčanu potporu za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta od prve do treće godine života 
djeteta, može ostvariti roditelj koji koristi roditeljski dopust, za treće i svako sljedeće posljednje 
rođeno dijete, za period od prve do treće godine života djeteta ako dijete neće upisati u dječji vrtić. 

Grad Trogir dodjeljivat će mjesečnu novčanu potporu obiteljima čiji su roditelji nezaposleni ili koriste 
roditeljski dopust od prve do treće godine života djeteta, u visini od 500,00 kuna mjesečno odnosno 
66,36 eura mjesečno, za posljednje rođeno dijete (treće i četvrto dijete), a 1.000,00 kuna mjesečno 
odnosno 132,72 eura mjesečno za (peto i svako daljnje dijete) u periodu od jedne do treće godine 
života. 

Uvjeti za ostvarivanje prava na novčanu potporu su sljedeći: 

– da dijete i jedan roditelj (podnositelj zahtjeva) imaju prijavljeno prebivalište na području Grada 
Trogira, 

– da roditelj koji koristi roditeljski dopust neće aktivirati ili zasnovati radni odnos, 

– da dijete nije upisano u vrtić na području Grada Trogira, za što je za svaku pedagošku godinu 
potrebno dostaviti potvrdu da dijete nije upisano u Dječji vrtić „Trogir“ ili neki drugi vrtić osnovan na 
području Grada Trogira i Izjavu ovjerenu u javnog bilježnika da dijete u periodu od prve do treće 
godine života neće biti upisano u dječji vrtić na području Grada Trogira ili na području neke druge 
jedinice lokalne samouprave. 
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V. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

Članak 25. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na temelju 
zahtjeva korisnika, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog 
djeteta, roditelja, skrbnika, udomitelja, putem nadležnog tijela za socijalnu skrb te na temelju zahtjeva 
ili zaključenog ugovora između Grada Trogira i pružatelja usluga.  

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.  

Članak 26. 

Zahtjev se podnosi Upravnom tijelu.  

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja 
prava, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti, odnosno predočiti Upravnom tijelu odgovarajuće 
isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.  

Podnositelj zahtjeva dužan je dati istinite osobne podatke, podatke o prihodu i imovini kao i drugim 
okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava. 

Upravno tijelo može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi 
ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi 
odgovarajući način. 

Članak 27. 

O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom odlučuje rješenjem 
Upravno tijelo, ako odredbe ove Odluke ne propisuju drugačije.  

O žalbi protiv rješenja Upravnog tijela odlučuje upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije nadležno 
za poslove socijalne skrbi.  

Članak 28. 

Korisnik je dužan Upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na 
ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od osam dana od dana nastanka promjene.  

Upravno tijelo može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati 
činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava. 

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, 
Upravno tijelo će donijeti novo rješenje.  

Članak 29. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti 
neosnovano primljenu naknadu, ako je:  

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je korisnik ili podnositelj zahtjeva 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 korisnik ili podnositelj zahtjeva nije prijavio promjenu koja utječe na 
gubitak ili opseg prava za koju je korisnik odnosno podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati, 

- isplaćena naknada, odnosno potpora na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je naknada, 
odnosno potpora isplaćena u većem iznosu od iznosa određenog u rješenju. 

Članak 30. 
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Kada Upravno tijelo utvrdi okolnosti iz članka 29. ove Odluke pozvat će korisnika da neosnovano 
primljenu naknadu, odnosno potporu vrati u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimljene obavijesti 
o utvrđenim okolnostima. 

Upravno tijelo može sa korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano 
primljene naknade, odnosno potpore pri čemu se uzima u obzir imovinsko stanje i socijalni položaj 
korisnika. 

Članak 31. 

Upravno tijelo će na internet stranici Grada Trogira mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje 
prava, na prikladan način, istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza 
potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.  

Članak 32. 

Upravno tijelo ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno 
odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena. 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 33. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik 
Grada Trogira" br. 2/17 i 24/20).  

Članak 34. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Trogira“. 

 
 
 
 
                                                              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 
                                 Toni Zulim  
 


