
POZIV JAVNOSTI ZA DOSTAVU MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA O  

NACRTU  ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA VARAŽDINA 

RAZLOZI DONOŠENJA 

AKTA 

Budući da je na snagu stupio novi Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22 i 46/22) , Odluka je 

usklađena s novim Zakonom i povećan je iznos za naknadu za troškove stanovanja, cenzus i visina pomoći 

jednokratnih novčanih naknada. 

Jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga 

stanovnicima na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, na način propisan 

općim aktom, ako u proračunu imaju za to osigurana sredstva. Obzirom da se novim Zakonom o socijalnoj skrbi 

mijenjaju uvjeti za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode nove socijalne usluge, proširuje 

krug korisnika prava i usluga te pružatelja usluge, uređuje nova organizacija sustava socijalne skrbi te brojne druge 

promjene potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi Grada Varaždina koja će biti usklađena sa svim 

navedenim promjenama Zakona. U Gradu Varaždinu na snazi je Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina 

“Službeni vjesnik Grada Varaždina “ broj 9/2018). 

CILJEVI PROVOĐENJA 

SAVJETOVANJA 

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s novom Odlukom o socijalnoj 

skrbi Grada Varaždina te prikupljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, kao i eventualno prihvaćanje zakonitih i 

stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. 

ROK ZA PODNOŠENJE 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 
Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga je od 30.  rujna do 30. listopada 2022. godine. 

ADRESA I NAČIN 

PODNOŠENJA 

MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I 

PRIJEDLOGA 

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu: Grad Varaždin, Upravni odjel za društvene 

djelatnosti, Preradovićeva 10, 42000 Varaždin, s naznakom: Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Odluku o socijalnoj 

skrbi Grada Varaždina  ili na e-mail adresu: andreja.bobek@varazdin.hr. 

Sukladno odredbama članka 73. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21) izrađivač 

nacrta akta, nakon provedenog postupka javne rasprave sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz 

rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada. 

 

mailto:andreja.bobek@varazdin.hr

