
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 157/13, 152/14 i 99/15) i 

članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13. - 

pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Makarske, na 21. sjednici, održanoj 16. srpnja 2016., donosi 

 

ODLUKU 

o socijalnoj skrbi Grada Makarske 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi koju osigurava 

Grad Makarska, te obveze korisnika te skrbi. 

 

Članak 2. 

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju ovo značenje: 

1. Samac je osoba koja živi sama 

2. Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno 

žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i 

dijete koje živi u obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije 

do navršene 29. godine života 

3. Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete/djeca i jedan roditelj 

4. Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi i uzdržava svoje dijete, a što se može dokazati 

rodnim listom djeteta, smrtnim listom roditelja, potvrdom Centra za socijalnu skrb o privremenom 

uzdržavanju i potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju prava na 

obiteljsku mirovinu 

5. Kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove 

života, bez obzira na srodstvo 

6. Dijete je osoba do navršenih osamnaest godina života. Odredbe ove Odluke koje se odnose na 

dijete primjenjuju se i na osobu nad kojom roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti 

po propisima o obiteljskim odnosima 

7. Osoba s invaliditetom je osoba koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna 

oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njezino puno i 

učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s osobama bez invaliditeta 

8. Dijete s teškoćama u razvoju je dijete koje zbog tjelesnog invaliditeta, senzoričkih, 

komunikacijskih, autističnih, govorno - jezičnih ili intelektualnih teškoća treba dodatnu potporu za 

učenje i razvoj kako bi ostvarilo najbolji mogući razvojni ishod i socijalnu uključenost 

9. Starija osoba je osoba u dobi od 65 i više godina života. 

 

Članak 3. 

Prava iz ove Odluke može ostvariti podnositelj zahtjeva, hrvatski državljanin koji ima prijavljeno 

prebivalište na području grada Makarske kontinuirano pet godina, računajući unazad od dana 

podnošenja zahtjeva. 

 

Članak 4. 

Iznimno od članka 3. ove Odluke, pravo na novčani poklon Grada Makarske roditelju novorođenog 

djeteta, može ostvariti hrvatski državljanin s prebivalištem na području Grada Makarske od 

neprekidno najmanje jednu godinu unazad od dana podnošenja zahtjeva, ako je u prošlosti imao 

neprekidno prebivalište na području grada Makarske u razdoblju od najmanje pet godina. 

 

II. SOCIJALNA POMOĆ GRADA MAKARSKE 

 

Članak 5. 

Ovisno o vrsti socijalne pomoći, Grad Makarska može dodijeliti: 



- sufinanciranje troškova stanovanja 

- pomoć za prehranu 

- doživotnu skrb 

- besplatnu učeničku marendu 

- sufinanciranje kupnje školskih knjiga 

- sufinanciranje kupnje školskog pribora 

- sufinanciranje troškova učeničkih putovanja 

- sufinanciranje kupnje opreme za osobe s invaliditetom 

- pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 

- poklon-bonove za Uskrs i Božić. 

 

Članak 6. 

Pravo na socijalnu pomoć može ostvariti samac ili kućanstvo (u daljnjem tekstu: korisnik) koji 

nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti 

ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada Makarske, ako: 

1. zakon ili drugi propis određuje da se ta prava ostvaruju na teret Republike Hrvatske, te drugih 

pravnih ili fizičkih osoba 

2. osoba može sama sebe uzdržavati 

3. osoba ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ju je dužna uzdržavati na temelju zakona, osim 

ako se ustanovi da zakonski obveznik uzdržavanja to nije u mogućnosti 

4. ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan kojega ne koristi za stanovanje 

5. osoba nije uredno prijavljena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ako odbija zapošljavanje 

neovisno o stručnoj spremi, odnosno ako ima priliku povremenim ili sezonskim poslovima ostvariti 

sredstva za egzistenciju. 

 

Članak 7. 

Za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć Grada Makarske, pored uvjeta iz članka 3. ove Odluke, 

korisnik mora ispunjavati i jedan od sljedećih uvjeta: 

1. uvjet prihoda 

2. poseban uvjet 

3. uvjet starije životne dobi. 

 

Članak 8. 

Uvjet prihoda ispunjava podnositelj zahtjeva s prihodom: 

1. samac do 1.300,00 kuna 

2. dvočlana obitelj do 2.200,00 kuna 

3. tročlana obitelj do 2.700,00 kuna 

4. četveročlana obitelj do 3.300,00 kuna 

5. kućanstvo s više od četiri člana; cenzus prihoda za svakog dodatnog člana uvećava se za 

500,00 kuna. 

Podnositelju zahtjeva prava na slobodno ugovorenu najamninu, članak 18. stavak 1. ove Odluke, i 

podnositelju prava na sufinanciranje cijene za pružene usluge programa vrtića, članak 29. točka 4. i 

5. ove Odluke, gore navedeni iznosi iz ovog članka uvećavaju se za 500,00 kuna. 

Prihodom, u smislu ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog primanja samca / kućanstva 

isplaćenog za posljednja tri mjeseca. 

 

Prihodom se ne smatra: 

1. doplatak za pomoć i njegu 

2. osobna invalidnina 

3. iznos na osnovi pomoći iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom. 

Članak 9. 



Poseban uvjet ispunjava: 

1. hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, obitelj smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata i zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz 

Domovinskog rata i civilni invalidi sa 70 posto i više oštećenja organizma 

2. roditelj / staratelj djeteta s teškoćama u razvoju. 

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom izjednačena su djeca, usvojenici i pastorčad osoba 

iz stavka 1. ovog članka. 

 

Članak 10. 

Uvjet starije životne dobi ispunjava starija osoba, koja nije sposobna uzdržavati se vlastitim 

prihodima. 

 

Članak 11. 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti i korisnici zajamčene minimalne naknade. 

Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne 

naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom. 

 

Članak 12. 

Uvjeti propisani člankom 7. – 10. ove Odluke ne utvrđuju se korisnicima zajamčene minimalne 

naknade Centra za socijalnu skrb jer se njima naknada za troškove stanovanja priznaje do iznosa 

polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene 

Zakonom. 

 

Članak 13. 

Ovisno o dužini trajanja socijalne pomoći Grad Makarska može dodijeliti: 

1. jednokratnu naknadu 

2. privremenu naknadu 

3. naknadu za troškove stanovanja. 

 

Članak 14. 

Jednokratna naknada - dodjeljuje se korisniku koji kao samac ili član kućanstva zbog trenutačnih 

okolnosti nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe - npr. teža 

bolest i neophodno liječenje, smrt člana obitelji ili zbog elementarnih nepogoda. 

Najveći iznos pomoći u jednoj godini za pojedinca ili članove kućanstva ukupno iznosi 5.000,00 

kuna. 

Gradonačelnik Grada Makarske može u izuzetno opravdanim okolnostima po svojoj diskrecijskoj 

ocjeni odrediti i veći iznos. 

 

Članak 15. 

Privremena naknada - dodjeljuje se korisniku na način da se unaprijed odredi visina i vrijeme 

trajanja pomoći, a doznačava se na račun pružatelja usluga, ako ovom Odlukom nije drugačije 

određeno. Privremena pomoć dodjeljuje se na rok do 6 mjeseci. 

U vremenu primanja privremene naknade Grada Makarske korisnik i članovi njegova kućanstva ne 

mogu ostvariti pravo na jednokratnu naknadu Grada Makarske. 

 

Članak 16. 

Naknada za troškove stanovanja – dodjeljuje se korisniku na način da se mjesečni iznos pomoći 

unaprijed odredi i doznačava na račun pružatelja usluga, ako ovom Odlukom nije drugačije 

određeno. 

Korisnik naknade za troškove stanovanja Grada Makarske i članovi njegova kućanstva ne mogu 

ostvariti pravo na jednokratnu naknadu Grada Makarske. 

Članak 17. 



Pravo na pomoć na sufinanciranje troškova stanovanja može ostvariti korisnik koji ispunjava uvjet 

prihoda iz članka 8. ove Odluke, a obuhvaća troškove: 

1. slobodno ugovorene najamnine – dodjeljuje se mjesečni iznos od 700,00 kuna za samca i 

100,00 kuna za svakog sljedećeg člana kućanstva, a najviše 50 posto ugovorenog iznosa najamnine 

2. električne energije – dodjeljuje se mjesečni iznos od 150,00 kuna za samca i 40,00 kuna za 

svakog sljedećeg člana kućanstva 

3. vode – dodjeljuje se mjesečni iznos od 80,00 kuna za samca i 20,00 kuna za svakog 

sljedećeg člana kućanstva 

4. komunalne naknade - dodjeljuje se godišnji iznos od 80,00 kuna za samca i 40,00 kuna za 

svakog sljedećeg člana kućanstva 

5. slivne vode - dodjeljuje se godišnji iznos od 80,00 kuna za samca i 40,00 kuna za svakog 

sljedećeg člana kućanstva 

6. odvoza kućnog otpada – dodjeljuje se mjesečni iznos od 30,00 kuna za samca i 10,00 kuna 

za svakog sljedećeg člana kućanstva 

7. održavanja zgrada u vlasništvu (zajednička pričuva) – dodjeljuje se mjesečni iznos od 30,00 

kuna za samca i 10,00 kuna za svakog sljedećeg člana kućanstva. 

 

Članak 18. 

Pravo na pomoć za podmirenje dijela troška slobodno ugovorene najamnine može ostvariti korisnik 

koji ispunjava uvjet prihoda iz članka 8. ove Odluke, a koji na temelju javnobilježničkog ugovora 

može dokazati postojanje najamnine, ako: 

1. on i članovi njegovog kućanstva stan koriste isključivo za stanovanje 

2. stan ili dio stana ne daje u podnajam 

3. ne stanuje u stanu koji ima veći standard od jedne sobe po članu kućanstva (osim supružnika 

kojima pripada jedna soba), izuzev umirovljenika korisnika starosne mirovine, pod uvjetom da u 

tom stanu neprekidno stanuje najmanje 10 godina. 

 

Članak 19. 

Pomoć za prehranu može ostvariti osoba koja ispunjava uvjet prihoda iz članka 8. ili osoba koja 

ispunjava uvjet osobe starije životne dobi iz članka 10. ove Odluke. 

 

Članak 20. 

Doživotnu skrb u pravilu može ostvariti osoba koja ispunjava uvjet osobe starije životne dobi iz 

članka 10. ove Odluke i to doživotnog financiranja troškova skrbi u odgovarajućoj ustanovi za stare 

i nemoćne, pod uvjetom da svu svoju imovinu prenese u vlasništvo Grada Makarske. 

 

Članak 21. 

Pravo na financiranje učeničke marende organizirane u osnovnim školama u gradu Makarskoj može 

ostvariti roditelj / staratelj učenika osnovnih škola koji ispunjava uvjet iz članka 7. ove Odluke. 

Dokaze o istom prikuplja škola, te dostavlja Gradu Makarskoj. 

 

Članak 22. 

Pravo na sufinanciranje kupnje školskih knjiga može ostvariti roditelj / staratelj učenika osnovnih i 

srednjih škola čije kućanstvo ispunjava uvjet iz članka 7. ove Odluke. 

Pomoć se dodjeljuje jednokratno u školskoj godini, u iznosu do najviše 1.000,00 kuna po kućanstvu. 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pravo na sufinanciranje kupnje školskih knjiga ne može se 

ostvariti ako je isto pravo Grad Makarska osigurao na drugi način. 

 

 

Članak 23. 



Pravo na sufinanciranje kupnje školskog pribora može ostvariti roditelj / staratelj učenika osnovnih 

i srednjih škola čije kućanstvo ispunjava uvjet iz članka 7. ove Odluke. Pomoć se dodjeljuje 

jednokratno u školskoj godini u iznosu do najviše 1.000,00 kuna po kućanstvu. 

 

Članak 24. 

Pravo na sufinanciranje troškova učeničkih putovanja može ostvariti roditelj / staratelj učenika 

završnih razreda osnovnih i srednjih škola, čije kućanstvo ispunjava uvjet prihoda iz članka 8. ove 

Odluke. Pomoć se dodjeljuje jednokratno, u iznosu do najviše 700,00 kuna po učeniku. 

 

Članak 25. 

Pravo na sufinanciranje kupnje opreme za osobe s invaliditetom može ostvariti osoba sa 

invaliditetom iz obitelji koja ispunjava poseban uvjet iz članka 9. ove Odluke. 

Sufinanciranje se ostvaruje za kupnju ortopedskog ili drugog pomagala i to za: 

1. kupovinu pomagala iznad odgovarajućeg standarda i kvalitete koju osigurava Hrvatski 

zavod za zdravstveno osiguranje u skladu s u tom trenutku važećim propisima, najviše do 3.000,00 

kuna. 

2. kupovinu pomagala koje nije u popisu pomagala koji se može osigurati putem Hrvatskog 

zavoda za zdravstveno osiguranje u skladu s posebnim aktima, do najvišeg iznosa subvencije do 

5.000,00 kuna. 

Kod podnošenja zahtjeva za ostvarivanje ovog prava podnositelj je dužan dostaviti tri ponude. 

Odobrena sredstva se uplaćuju izravno na račun dobavljača. Pravo se može iskoristiti jedan put u 

pet godina. 

 

Članak 26. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti obitelj i rodbina umrloga, ako 

ispunjava uvjet prihoda iz članka 8. ove Odluke. 

Pogrebni troškovi uključuju osnovnu pogrebnu opremu i trošak ukopa, a plaćaju se izravnom 

uplatom dobavljaču. 

 

Članak 27. 

Pravo na poklon - bonove za Uskrs i Božić Grad Makarska može osigurati za pojedine kategorije 

umirovljenika. Isto će se definirati Zaključkom Grada Makarske u skladu s Proračunom Grada 

Makarske. 

 

III. FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE CIJENE PROGRAMA VRTIĆA 

 

Članak 28. 

Pravo na financiranje cijene za pružene usluge programa vrtića može ostvariti korisnik usluge vrtića, 

koji ispunjava uvjet prebivališta iz članka 3. ove Odluke, ako drugi roditelj / staratelj djeteta ima 

prebivalište na području grada Makarske, te samohrani roditelj / staratelj djeteta korisnik usluge 

vrtića, koji ispunjava uvjet prebivališta iz članka 3. ove Odluke, i ako je: 

1. roditelj / staratelj invalid Domovinskog rata ili civilni invalid sa 70 do 100 posto tjelesnog 

oštećenja 

2. roditelj / staratelj četvero i više malodobne djece 

3. roditelj / staratelj djeteta u godini pred polazak u školu, ako su roditelji / staratelji djeteta 

nezaposleni, i to za iznos koji nije financiran sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju (Narodne novine, br. 10/97, 107/07 i 94/13). 

 

Članak 29. 

Pravo na sufinanciranje cijene za pružene usluge programa vrtića može ostvariti korisnik usluge 

vrtića koji ispunjava uvjet prebivališta iz članka 3. ove Odluke, ako drugi roditelj/staratelj djeteta 



ima prebivalište na području grada Makarske, odnosno samohrani roditelj / staratelj djeteta korisnik 

usluge vrtića, koji ispunjava uvjet prebivališta iz članka 3. ove Odluke, i ako je: 

1. roditelj / staratelj s dvoje / troje djece u vrtiću – Grad Makarska sufinancira cijenu za 

pružene usluge programa vrtića s 20 posto za drugo dijete i 50 posto za treće dijete (pod pojmom 

prvo dijete podrazumijeva se najstarije dijeta u vrtiću) 

2. roditelj / staratelj djeteta s teškoćama u razvoju, za koje je obavljena kategorizacija – Grad 

Makarska sufinancira 50 posto cijene za pružene usluge programa vrtića 

3. roditelj / staratelj invalid Domovinskog rata ili civilni invalid – Grad Makarska sufinancira 

cijenu za pružene usluge programa vrtića u postotku stupnja invaliditeta, do najviše 70 posto 

4. zaposleni samohrani roditelj /staratelj koji ispunjava uvjet prihoda iz članka 8. ove Odluke – 

Grad Makarska sufinancira 50 posto cijene za pružene usluge programa vrtića. 

5. zaposleni roditelj / staratelj koji sam skrbi o djetetu, iz razloga što drugi roditelj isto nije u 

mogućnosti iz zdravstvenih razloga, a ispunjava uvjet prihoda iz članka 8. ove Odluke – Grad 

Makarska sufinancira najmanje 50 posto cijene za pružene usluge programa vrtića. 

 

IV. NOVČANI POKLON RODITELJU NOVOROĐENOG DJETETA 

 

Članak 30. 

Pravo na novčani poklon Grada Makarske roditelju novorođenog djeteta može ostvariti roditelj 

djeteta ako uz uvjet prebivališta iz članka 4. ove Odluke ispunjava i jedan od uvjeta iz ovog članka: 

1. da na dan djetetova rođenja drugi djetetov roditelj ima prebivalište na području Republike 

Hrvatske 

2. da sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga 

3. da drugi roditelj, koji nije državljanin Republike Hrvatske, u trenutku djetetova rođenja ima 

prijavljeno boravište u gradu Makarskoj, a da je dijete rođeno na području Republike Hrvatske. 

 

Članak 31. 

Uz zahtjev za isplatu novčanog poklona Grada Makarske roditelju novorođenog djeteta, podnositelj 

je dužan dostaviti sve odgovarajuće isprave potrebne za dokazivanje statusa, kao i potvrdu 

Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske o podmirenim obvezama prema Gradu 

Makarskoj na dan podnošenja zahtjeva. 

 

Članak 32. 

Sukladno članku 30. točka 1., kada drugi djetetov roditelj ima prebivalište na području Republike 

Hrvatske, podnositelj zahtjeva za ostvarivanje prava na novčani poklon Grada Makarske roditelju 

novorođenog djeteta, dužan je dostaviti potvrdu da predmetno pravo nije ostvareno u mjestu 

prebivališta drugog djetetovog roditelja. 

U potvrdi mora biti navedeno ime, prezime i OIB novorođenog djeteta. 

 

Članak 33. 

Novčani poklon Grada Makarske roditelju novorođenog djeteta za prvo i drugo dijete iznosi 

2.500,00 kuna, a za svako sljedeće uvećava se za 1.000,00 kuna. 

Članak 34. 

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz članka 30. ove Odluke je 6 mjeseci, računajući 

od dana rođenja djeteta. 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 

Članak 35. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev 

stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika, udomitelja ili po službenoj dužnosti. 

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske. 



Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti sve odgovarajuće isprave, odnosno dokumente potrebne 

za dokazivanje statusa i ostvarivanje prava. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske vrši ispitivanje relevantnih činjenica i 

okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinog prava. 

 

Članak 36. 

Socijalno vijeće Grada Makarske ocjenjuje osnovanost zahtjeva i predlaže čelniku Upravnog odjela 

za društvene djelatnosti Grada Makarske vrstu i visinu pomoći, osim za novčani poklon Grada 

Makarske roditelju novorođenog djeteta, financiranje ili sufinanciranje cijene programa dječjeg 

vrtića i besplatne učeničke marende, o čemu neposredno odlučuje Upravni odjel za društvene 

djelatnosti Grada Makarske i podnosi izvješće Socijalnom vijeću Grada Makarske. 

 

Članak 37. 

Socijalno vijeće Grada Makarske imenuje gradonačelnik Grada Makarske. Socijalno vijeće Grada 

Makarske čine predsjednik i 8 članova. Sjednice Socijalnog vijeća Grada Makarske saziva 

predsjednik Socijalnog vijeća Grada Makarske, u pravilu jednom mjesečno. 

 

Članak 38. 

Uz poslove iz članka 37. ove Odluke, Socijalno vijeće Grada Makarske obavlja i sljedeće zadaće: 

1. razmatra socijalnu sliku grada Makarske 

2. predlaže sve potrebne mjere iz područja socijalne skrbi 

3. zalaže se za dosljednu primjenu Zakona o socijalnoj skrbi i drugih propisa s područja 

socijalne skrbi 

4. potiče primjenu mjera koje treba poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja 

socijalno ugroženih kategorija stanovnika Grada Makarske s ciljem korištenja raspoloživih 

novčanih sredstava namjenski osiguranih u Proračunu Grada Makarske za tekuću godinu radi 

njihovog učinkovitog i ravnomjernog korištenja u okviru odobrenog programa socijalne skrbi 

5. utvrđuje stvarne materijalne i socijalne prilike pojedinih obitelji, odnosno kućanstva i na 

temelju toga predlaže oblike i visinu pomoći u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 

6. obavlja druge poslove na način određen ovom Odlukom. 

 

Članak 39. 

Evidenciju o ostvarenim pravima i pomoćima utvrđenim ovom Odlukom vodi Upravni odjel za 

društvene djelatnosti Grada Makarske. 

Popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokumenata, potrebnih za ostvarivanje 

prava utvrđenih ovom Odlukom, te obrasci za podnošenje zahtjeva ističu se na prikladan način u 

prostoru i na službenim internetskim stranicama Grada Makarske. 

 

Članak 40. 

Korisnik je dužan Gradu Makarskoj prijaviti svaku promjenu činjenice koja utječe na ostvarivanje 

prava propisanih ovom Odlukom, a najkasnije u roku od 8 dana od nastanka iste. Ako se promijene 

okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel Grada Makarske će 

donijeti novo rješenje. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske može, po službenoj dužnosti, radi 

preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti važne za 

ostvarivanje prava. 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske ima pravo nadzirati koriste li se sredstva 

odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke u svrhu za koju su i namijenjena. 

 

 

Članak 41. 



Prilikom podnošenja zahtjeva za socijalnu pomoć i za vrijeme korištenja pomoći korisnik je dužan 

dati potpune i istinite osobne podatke i podatke o imovinskom stanju, kao i prijaviti promjene u 

prihodovnom stanju. Ako je korisnik dao neistinite podatke, zadržava se pravo na povrat davanja uz 

zakonsku zateznu kamatu. 

 

Članak 42. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je 

nadoknaditi štetu, ako je: 

1. na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao 

znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne 

pripada 

2. ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na 

gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati. 

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 43. 

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju rješenjem odlučuje 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske, ukoliko pojedinim člancima ove Odluke 

nije drugačije propisano. 

 

Članak 44. 

U iznimno opravdanim slučajevima zahtjev ocjenjuje i iznos pomoći rješenjem određuje 

Gradonačelnik Grada Makarske. 

 

Članak 45. 

O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno upravno tijelo Splitsko-dalmatinske županije. 

 

Članak 46. 

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

 

Članak 47. 

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik Grada 

Makarske, br. 2/10, 10/10, 7/13 i 13/14). 

 

Članak 48. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske. 
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