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Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 157/13, 152/14), ) i članka 30. 

Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 7/21), Općinsko Vijeće 

Općine Podstrana na 3. sjednici održanoj 9. rujna 2021. godine donosi  

  

III. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE 

 o socijalnoj skrbi Općine Podstrana 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 

35/18), mijenja se članak 2. koji sada glasi: 

 

I. KORISNICI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 2. 

Korisnik prava iz socijalne skrbi je samac ili član kućanstva koji nemaju dovoljno 

sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim 

radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora, umirovljenici, učenici, studenti, osobe s 

invaliditetom, roditelji novorođene djece te druge osobe određene Zakonom o socijalnoj skrbi.  

Korisnik prava iz socijalne skrbi utvrđene ovom Odlukom može biti hrvatski 

državljanin koji ima prebivalište na području općine Podstrana.  

Iznimno, korisnik prava iz socijalne skrbi može biti i strani državljanin ili osoba bez 

državljanstva sa stalnim boravištem na području općine Podstrana, ako to zahtijevaju 

izvanredne životne okolnosti u kojima su se te osobe našle. 

Također, u iznimnim slučajevima, korisnici mogu biti državljani Republike Hrvatske 

koji imaju prijavljeno uobičajeno boravište na području Općine Podstrana, prilikom čega je 

potrebno dokazati da se traženo pravo ne ostvaruje u mjestu prebivališta te zadovoljiti uvjet 

pripadnosti poreza na dohodak Općini Podstrana, sve u skladu s odredbama Općeg poreznog 

zakona i Zakona o porezu na dohodak. 

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom 

glasniku Općine Podstrana''. 

 

Klasa: 021-05/21-01/ 07                                                         Predsjednik 

Urbroj: 2181/02-02-1-21-4                                                      Općinskog vijeća: 

Podstrana,  9. rujna 2021. godine                                                      Tomislav Buljan 
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