
Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22, 
46/22 i 119/22) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 
1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 12. sjednici 
održanoj  12.12.2022. godine, donijelo je

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Oduke o socijalnoj zaštiti 

građana Grada Koprivnice

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj: 
1/22 i 3/22 - u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 7. stavku 1. u točki a) riječi: „1.200,00 kn“ 
zamjenjuju se riječima: „160,00 eura“.

U točki b) riječi: „1.700,00 kn“ zamjenjuju se riječima:“226,00 eura“.
U točki c) riječi:  „2.500,00 kn“ zamjenjuju se riječima:“332,00 eura“.
U točki d) riječi: „500,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „67,00 eura“.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1. točki a) riječi: „500,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „66,36 eura“.
U točki b) riječi: „600,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „79,63 eura“.
U točki c) riječi: „700,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „92,91 euro“.

Članak 3.

U članku 22. točki a) riječi: „210,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „28,00 eura“.
U točki b) riječi: „300,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „40,00 eura“.

Članak 4.

U članku 23. točki a) riječi: „100,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „14,00 eura“.
U točki b) riječi: „150,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „23,00 eura“.
U točki c) riječi: „250,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „34,00 eura“.
U točki d) riječi: „300,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „40,00 eura“.

Članak 5.

U članku 24. točki a) riječi: „50,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „7,00 eura“.
U točki b) riječi: „75,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „10,00 eura“.
U točki c) riječi: „150,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „20,00 eura“.
U točki d) riječi: „200,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „27,00 eura“.

Članka 6.

U članku 25. točki a) riječi: „ 180,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „24,00 eura“.
U točki b) riječi: „240,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „32,00 eura“.

Članak 7.

U članku 26. točki a) riječi: „550,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „73,00 eura“.
U točki b) riječi: „720,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „ 96,00 eura“.



Članak 8.

U članku 27. stavku 3. točki a) riječi: „550,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „73,00 eura“.
U točki b) riječi: „720,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „96,00 eura“.

Članak 9.

U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Kućanstva smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, 

hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i osoba koje ispunjavaju uvjet zdravstvenog 
statusa, u potpunosti mogu biti oslobođena podmirenja troškova komunalne naknade neovisno o 
prihodima kućanstva ili veličini stambenog prostora.“

Članak 10.

U članku 31. stavku 2. riječi: „2.600,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „346,00 eura“.
U stavku 3. riječi: „veći od 2.600,00 kn, a manji od 3.900,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „veći 

od 346,00 eura, a manji od 518,00 eura“.
Članak 11.

U članku 37. stavku 1. riječi: „700,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „92,91 eura“.
U stavku 2. riječi: „350,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „46,45 eura“.

Članak 12.

U članku 38. stavku 1. riječi: „700,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „92,91 eura“.
U stavku 2. riječi: „350,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „46,45 eura“.

Članak 13.

U članku 39. riječi: „525,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „69,68 eura“.

Članak 14.

U članku 42. riječi: „300,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „39,82 eura“.

Članak 15.

U članku 44. stavku 1. riječi: „4.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „531,00 euro“.
U stavku 2. riječi: „10.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „1.328,00 eura“.

Članak 16.

U članku 45. stavku 1., ispred riječi: „Pravo“ dodaju se riječi:
„Iznimno od članka 8. ove Odluke“.

U stavku 1. točki c) riječi: „5.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima: „664,00 eura“.

Članak 17.

U članku 46. stavku 3. riječi: „30.000,00 kn“  zamjenjuju se riječima: „3.982,00 eura“.

Članak 18.

U članku 58. stavku 7. riječ: „utvrđena“ zamjenjuje se riječju: „nastala“. 



Članak 19.

Iza članka 58. dodaje se članak 58.a koji glasi:
„Korisnik koji je ostvario pravo na pomoć na koju nije imao pravo dužan je nadoknaditi štetu za 

ostvareno nepripadajuće pravo, odnosno, vratiti stečeno bez osnove ako je:
1. na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti 

odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario određeno pravo ili ga je ostvario u 
većem opsegu, nego što mu pripada ili

2. pravo ostvario radi toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a 
znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Kada Odjel utvrdi da je korisnik ostvario nepripadajuće pravo, pozvat će Korisnika da neosnovano 
primljena sredstva, odnosno pomoć, vrati u roku od 15 dana od dana zahtjeva za povrat neosnovano 
stečenih sredstava.

Sredstva se vraćaju za razdoblje kada su stečena bez osnove zajedno sa zakonskom zateznom 
kamatom koja teče od dana neosnovanog stjecanja. 

Odjel može s korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljenih 
sredstva, odnosno pomoći, pri čemu se uzima u obzir imovno stanje i socijalni položaj korisnika.“

Članak 20.

Ova Odluka bit će objavljena u „Glasniku Grada Koprivnice“, a stupa na snagu 01. siječnja 
2023. godine.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE

KLASA: 550-01/22-01/0002
URBROJ: 2137-1-06-01/1-22-16
Koprivnica,  12.12.2022.

PREDSJEDNIK:

Ivan Pal, prof.



OBRAZLOŽENJE

I. Zakonska osnova

Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti 
građana Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/22 i 3/22) (u daljnjem tekstu: Odluka) 
sadržana je u odredbi članka 17. stavka 1. i odredbi članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne 
novine“ broj: 18/22,46/22 i 119/22) kojima je propisano da jedinice lokalne samouprave, između 
ostalih, obavljaju djelatnost socijalne skrbi i da su dužne osigurati sredstva za obavljanje socijalne 
skrbi, te u odredbi članka 40. Statuta Grada Koprivnica (“Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 
1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) prema kojem Gradsko vijeće donosi Odluke i druge 
opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Koprivnice.

II. Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se uređuju aktom i objašnjenje pojedinih odredbi

Odlukom o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice propisani su uvjeti za ostvarivanje 
određenih prava te iznosi određenih pomoći, izraženi u kunama. 

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne 
novine“ broj 57/22 i 88/22) (u daljnjem tekstu: „Zakon“) i točki II. stavku 1. Odluke o objavi uvođenja 
eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 85/22), euro će postati 
službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023. 
godine. 

Odredbama članka 68. navedenog Zakona propisano je da se socijalna davanja i druge 
naknade koje se isplaćuju građanima i kućanstvima preračunavaju u euro uz primjenu fiksnog tečaja 
konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona. Odredbama točke II. 
stavka 2. Odluke o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj fiksni tečaj 
konverzije određen je na 7,53450 za jedan euro.

U članku 1. te u člancima od 3. do 8., u članku 10., te u člancima od 15. do 17. iznosi su  
izraženi u eurima i preračunati prema fiksnom tečaju eura sukladno pravilima preračunavanja 
utvrđenim Zakonom, međutim radi ostvarivanja prava temeljem Odluke povećani su radi usklađivanja 
sa stvarnim potrebama korisnika.

U članku 2. te u člancima 11. do 14. ove Odluke, iznosi pomoći su preračunati prema fiksnom 
tečaju eura, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje utvrđenim Zakonom.

U članku 4. stavku 2. ove Odluke iznos pomoći za podmirenje troškova vodnih usluga za 
dvočlano kućanstvo povećan je radi usklađivanja sa stvarnim troškovima.

U članku 9. ove Odluke uz kućanstva smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata i hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, kao korisnici prava na 
podmirenje troškova komunalne naknade neovisno o prihodima kućanstva ili veličini stambenog 
prostora,  dodana su i kućanstva korisnika koji ispunjavaju zdravstveni uvjet definiran člankom 9. 
Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, odnosno, kućanstva korisnika s utvrđenim 
tjelesnim oštećenjem u visini 80% i više, korisnika prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za 
pomoć i njegu u punom iznosu temeljem propisa koji reguliraju prava iz socijalne skrbi.

Naime, odredbama članka 13. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Koprivnice 
(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18, 6/19 i 3/22) propisano je da su od plaćanja komunalne 
naknade oslobođene osobe s invaliditetom većim od 80%, a ovom dopunom bi bile obuhvaćene i 
izjednačene sve osobe s težim invaliditetom, odnosno, osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem u visini 
80% i više, te korisnici osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu, priznatih 
temeljem propisa o socijalnoj skrbi. 

U članku 18. ove Odluke propisana je promjena na način da će korisniku, koji u roku od 8 
dana ne prijavi promjenu činjenica i okolnosti koje mogu utjecati na ostvarivanje i visinu prava, a 
upravni odjel o navedenom ima nepobitne dokaze, upravni odjel po službenoj dužnosti donijeti 
rješenje o prestanku ostvarivanja pojedinog prava, s posljednjim danom mjeseca u kome je nastala 
promjena, a ne u kome je utvrđena promjena.

U članku 19. ove Odluke korisnicima prava ostvarenih sukladno Odluci o socijalnoj zaštiti 
građana Grada Koprivnice, propisuje se obveza naknade štete i način vraćanja neosnovano primljenih 



sredstava ukoliko su na temelju neistinitih ili netočnih podataka neosnovano ostvarili određeno pravo 
ili su ga ostvarili u većem opsegu, nego što im pripada.

U članku 20. propisno je gdje će Odluka biti objavljena i kada stupa na snagu.

III. Potrebna sredstva za provedbu akta

Troškovi provedbe ove Odluke bit će podmireni sredstvima planiranim u Proračunu Grada 
Koprivnice za 2023. godinu, u okviru sljedećih aktivnosti:
Aktivnost A301536, Naknade za troškove stanovanja, 
Aktivnost A301535, Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića DV     
                                  „Tratinčica“, 
Aktivnost A301534, Pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnim školama,   
Aktivnost A301521, Pomoć za ogrjev, 
Aktivnost A301606, Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani, 
Aktivnost A301509, Pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći u kući, 
Aktivnost A301512, Pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića i   
                                 boravka kod dadilja, 
Aktivnost A301522, Ostale škole – školska kuhinja, 
Aktivnost A301529, Novčana potpora za pohađanje srednje škole, 
Aktivnost A301532, Jednokratne pomoći po zaključku gradonačelnika, 
Aktivnost A301603, Sufinanciranje troškova liječenja.

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Koprivnice donošenje Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana Grada Koprivnice, kao u predloženom 
tekstu.

              Nositelj izrade:                                                                           Predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

            PROČELNICA:                                                                         GRADONAČELNIK:
Ana Mlinarić, dipl. soc. radnica                                                             Mišel Jakšić, dipl. oec.



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014. 
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika 
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.


