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PREDMET: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada 

Zlatara 

 – prijedlog za donošenje 

 Temeljem članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zlatara („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 27/13), dostavlja se na raspravu i usvajanje prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara.  

 Gradsko vijeće Grada Zlatara je na sjednici održanoj 23.12.2013. godine donijelo Odluku 

o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ 

br. 36A/13, u daljnjem tekstu Odluka) kojom su u bitnom izmijenjene odredbe kojima se uređuje 

pitanje djelovanja kolegijalnog tijela i kojima su jasnije uređeni uvjeti za ostvarivanje prava iz 

socijalne skrbi. U siječnju 2014. godine na snagu je stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi (NN 

157/13, u daljnjem tekstu Zakon) te su sukladno istom donesene izmjene i dopune Odluke 

(„Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 13/14). Na 15. sjednici Gradskog vijeća 

održanoj 11.04.2017. donesene su izmjene u vidu povećanja naknade za novorođenu djecu.  

 Demografske analize pokazuju da u Gradu Zlataru postoji trend prirodnog pada broja 

stanovnika te je potrebno provoditi populacijske mjere kako bi se zaustavilo daljnja negativna 

kretanja.  

 Slijedom navedenoga, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zlatara donošenje akta u 

prilogu.  
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Prilog: 

- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada 

Zlatara 

 



PRIJEDLOG 

 Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36A/13, 9/18) Gradsko vijeće Grada Zlatara na 

svojoj 9. sjednici, održanoj ___________ 2018. godine donosi slijedeću 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 na području Grada Zlatara 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o socijalnoj skrbi na području Grada Zlatara („Službeni glasnik 

Krapinsko – zagorske županije“ br. 36A/13, 13/14, 17/17) članak 19. mijenja se i glasi: 

 „Jednokratna subvencija troškova za novorođenu djecu utvrđuje se na slijedeći 

način:  

− za prvo dijete – 2.000,00 kuna 

− za drugo dijete – 3.000,00 kuna 

− za treće dijete – 5.000,00 kuna 

− za četvrto dijete – 7.000,00 kuna 

− za peto dijete – 10.000,00 kuna 

− za šesto dijete – 15.000,00 kuna 

− za sedmo i svako iduće dijete 20.000,00 kuna“ 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Krapinsko-zagorske županije“. 
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