
Na temelju članka 17. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22), 
članka 51. Statuta Grada Drniša „Službeni glasnik Grada Drniša“, broj 2/21 i 2/22) i Odluke 
o objavi uvođenje eura kao službene valute (“Narodne novine” broj 85/22), Gradsko vijeće 
Grada Drniša na svojoj 12 sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine, donosi 

 
Socijalni program Grada Drniša za 2023. godinu 

 
Članak 1. 

Socijalnim programom Grada Drniša za 2023. godinu utvrđuju se prava korisnika na 
oblike pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava Grad Drniš. 
 

Članak 2. 
 Pod korisnicima prava podrazumijevaju se osobe ili kućanstva koji nemaju dovoljno 
sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, 
prihodima, imovimom, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 

 
Članak 3. 

 Nadležno tijelo po ovom Programu je Upravni odjel za gospodarstvo, financije  i društvene 
djelatnosti Grada Drniša koji o utvrđenim pravima na pojedini oblik pomoći izdaju Rješenje, 
sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku. 
 

Članak 4. 

Kriteriji za ostvarivanje prava na oblike pomoći 

  Temeljne odredbe za ostvarivanje prava na pojedine oblike pomoći utvrđenih Socijalnim 
programom su: 
 
            1. Opći uvjeti:  

 

• državljanstvo Republike Hrvatske 

• stalno prebivalište na području Grada Drniša 

• stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj 
 
 2. Socijalni kriterij za ostvarivanje prava na pojedini oblik pomoći: 
 

• korisnici zajamčene minimalne naknade utvrđene Rješenjem Centra za socijalnu skrb Drniš 
 

Oblici pomoći Socijalnog programa Grada Drniša za 2023. god. i potrebna sredstva 

                                           
Članak 5.                            

                                                  

1. Novčana pomoć za opremanje novorođene djece                 
 
      52.000,00  eura 

2. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja                             
 
         2.700,00 eura 

3. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova                                                
 
            650,00 eura 

4. Pomoć za troškove liječenja                                                    
 
         4.000,00 eura 

5. Pomoć u mlijeku za dojenčad                                                    
 
            650,00 eura 

UKUPNO:                                                                                      
 
      60.000,00 eura 

 
 
 



1. Novčana pomoć za novorođeno dijete 
 

Pravo na pomoć za novorođeno dijete ostvaruju svi roditelji novorođene djece 
neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. točke 2. ovog Socijalnog programa. 

  
Novčana pomoć za opremanje prvog novorođenog djeteta  iznosi  400,00 eura. 
Novčana pomoć za opremanje drugog novorođenog djeteta iznosi 680,00 eura. 
Novčana pomoć za opremanje trećeg novorođenog djeteta iznosi 1.600,00 eura. 
Novčana pomoć za opremanje četvrtog i svakog idućeg novorođenog djeteta iznosi 
2.400,00 eura. 

 

Navedene novčane pomoći ostvarit će roditelji novorođene djece pod uvjetom da 
novorođeno dijete ima prebivalište na području Grada Drniša te jedan od roditelja 
(podnositelj zahtjeva) ima prebivalište  na području Grada Drniša neprekidno najmanje 3 
(tri) mjeseca prije rođenja djeteta. 

  
Ako je riječ o samohranom roditelju, tada taj roditelj ima pravo na novčanu pomoć za 

opremanje novorođenog djeteta pod uvjetom da ima prebivalište na području Grada 
Drniša neprekidno najmanje 3 (tri) mjeseca prije rođenja djeteta. 

 Novorođeno dijete mora imati prebivalište na podruju Grada Drniša.  
 
Ovo pravo se pod jednakim uvjetima odnosi i na posvojenu djecu. Posvojitelj 

malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete točke 1. članka 5. ovog Socijalnog programa 
podnosi zahtjev u roku od (3)  tri mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvoenju. 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opremanje novorođenog 
djeteta podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti 
Grada Drniša, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za djecu rođenu u prethodnoj 
godini. 

 
Uz zahtjev za novčanu pomoć, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti: 

• dokaz o prijavljenom prebivalištu roditelja/posvojitelja u Gradu Drnišu (presliku 
osobnih iskaznica  ili uvjerenja o prebivalištu – ne starija od 3 mjeseca) 

• dokaz o broju djece (rodni listovi za djecu i njihova prebivališta), 

• preslik rješenja o posvojenju (ukoliko se radi o posvojenom djetetu), 

• potvrdu grada/općine gdje drugi roditelj/posvojitelj ima prijavljeno prebivalište da 
nije od te jedinice lokalne samouprave koristio, ostvario novčanu potporu za 
novorođeno dijete 

• IBAN roditelja/posvojitelj primatelja novčane naknade. 
 

Pravo na novčanu pomoć za opremanje novorođenog djeteta ne može se ostvariti 
ako je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od druge jedinice lokalne samouprave 
(grada ili općine). 
   

Nadležni Upravni odjel Grada Drniša izdaje rješenje o pravu na ovakav oblik 
novčane pomoći. 
 
2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja  
 
 Pod troškovima stanovanja u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se troškovi 
najamnine, komunalne naknade, odvoza smeća, troškovi potrošnje vode, odvodnje i drugi 
troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima, a mogu ih ostvariti korisnici zajamčene 
minimalne naknade utvrđene Rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje se putem zahtjeva 
podnijetog Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti. 



 Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene 
minimalne naknade u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade 
priznate samcu odnosno kućanstvu. 
 Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, 
parvo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova 
stanovanja. 
 Uz zahtjev za pokretanje postupka korisnik je dužan dostaviti dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava tj. račune koji trebaju glasiti na njegovo ime ili na ime člana kućanstva 
navedenog u rješenju o zajamčenoj minimalnoj naknadi.  
 Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku ako plaćanje tih 
troškova ne ostvaruje po drugoj osnovi.  
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se na način da 
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti temeljem Rješenja o 
priznavanju prava na pomoć odobreni iznos doznači korisniku putem blagajne gradskog 
proračuna ili izravno izvršitelju usluge. 
 Korisnik je dužan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na 
ostvarivanje prava propisanih ovim Pravilnikom u roku od 8 dana od nastanka promjene. 
 
3. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova priznaje se za pogreb osobe 
koja je u času smrti korisnik prava ili je član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu 
minimalnu naknadu u iznosu od 150,00 eura 
 Pravo na ovaj oblik pomoći ostvaruje se putem zahtjeva podnijetog Upravnom odjelu 
za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti, a realizirat će se sukladno ostvarenju 
prihoda proračuna Grada Drniša. 

 
4.     Pomoć za troškove liječenja 
 

Jednokratna novčana pomoć u iznosu od 150,00 eura može se isplatiti korisniku 
zajamčene minimalne naknade u određenim situacijama (troškovi liječenja, nesreća, 
iznenadna bolest i sl.) Jednokratna novčana pomoć odobrava se na temelju pismenog 
zahtjeva, a može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Grad djelomično ili u 
cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.  
Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti jedanput godišnje.  
 
5.     Pomoć u mlijeku za dojenčad 
 

Pravo na ovakav oblik pomoći ostvaruju roditelji koji su korisnici zajamčene 
minimalne naknade utvrđene rješenjem Centra za socijalnu skrb, za dojenčad do 6 mjeseci 
starosti djeteta na temelju preporuke nadležnog liječnika/pedijatra. 

Trošak će se podmiriti izravno ustanovi na osnovu ispostavljenog računa. 
 

Prijelazne i završne odredbe   

 
Članak 6. 

O zahtjevima za ostvarivanje prava na pomoći iz ovog programa donijet će rješenje 
Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti nakon temeljitog uvida u 
priložene potvrde, socijalno stanje podnositelja zahtjeva i njegove obitelji odnosno 
domaćinstva. 
 Troškovi provođenja Socijalnog programa terete Proračun Grada Drniša. 
Gradonačelnik je ovlašten dio neutrošenih sredstava predviđenih za pojedine oblike pomoći 
rasporediti na druge oblike pomoći za koje unaprijed nije bilo moguće predvidjeti iznos 
potrebnih sredstava. 

 



Članak 7. 
Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Grada Drniša za 2023. godinu. Stupa na 

snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Drniša”, a primjenjuje se 
od 1. siječnja 2023. godine 
 
 

GRAD DRNIŠ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
 
KLASA: 400-06/22-60/3 
URBROJ: 2182-06-22-1  
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     PREDSJEDNIK:                                                                                                             
                                                                                               
                                                                                                 Tomislav Dželalija, dipl.ing. v.r. 


