
 
 

 



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
(«Narodne novine» br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni 
vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 
1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na ___ sjednici 
održanoj _________. godine, donijelo je 

        
ODLUKU O IZMJENAMA  

ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA 
 

Članak 1. 
U Odluci o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine 

Stara Gradiška“ br. 3/14 i 10/18) u članku 3. podstavak 2. briše se. 
Dosadašnji podstavci 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 2., 3., 4. i 5. 

 
Članak 2. 

Naslov iznad članka 14. i članak 14. brišu se. 
 

Članka 3. 
U članku 21. c brojka „1.000,00“ zamjenjuje se brojkom „1.500,00“. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku 
Općine Stara Gradiška“. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Obrazloženje Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 

 
Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  socijalnoj skrbi na području Općine 
Stara Gradiška predlaže se: 
- brisanje odredbi kojima se propisuje pravo na dar za novorođenčad jer će isto biti 

propisano Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, 
- povećanje iznosa novčane pomoći staračkim kućanstvima sa dosadašnjih 1.000,00 kuna 

na 1.500,00 kuna godišnje.   
 
 
Tekst odredbi Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška koje se brišu ili 
mijenjaju: 
 
Članak 3. 

Ovom Odlukom utvrđuju se sljedeća prava u sustavu socijalne skrbi: 
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, 
2. pravo na dar za novorođeno dijete, 
3.pravo na pomoć za prehranu učenika organiziranu u osnovnoj školi, 
4. pravo na jednokratnu pomoć, 
5. pravo na troškove ogrjeva. 
6. novčana pomoć staračkim kućanstvima 
 
2. Pravo na dar za novorođeno dijete 
Članak 14. 

Pravo na dar za novorođeno dijete obuhvaća novčani dar za svako novorođeno dijete pod 
uvjetom da roditelji djeteta borave na području općine Stara Gradiška i da jedan roditelj ima 
prijavljeno prebivalište najmanje  godinu dana prije rođenja djeteta.  

Novčani dar određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna, a za novorođeno dijete koje je u obitelji 
treće, četvrto i sljedeće novčani dar iznosi 1.500,00 kuna. 
 
Članak 21.c 
Novčana pomoć staračkim kućanstvima iznosi 1.000,00 kuna a isplaćuje se u dva jednaka 
obroka tijekom kalendarske godine. 
 


