
                         
           REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 

                 OPĆINA HUM NA SUTLI 
                      OPĆINSKO VIJEĆE  

 KLASA: 370-03/21-01/9 
 URBROJ:2214/02-01-21-9 
 Hum na Sutli, 20. listopad 2021. 
 

Na članka 30. Statuta Općine Hum na Sutli („Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije ” br. 9/21) i članka 
4. Odluke o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Hum na Sutli 
KLASA: 370-03/21-01/9 2214/02-01-21-8 od 19. listopada 2021. godine,  općinsko vijeće Općine Hum na Sutli  na 
sjednici održanoj dana 19. listopada 2021. godine donijelo je  
 

KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVA  
po Javnom pozivu o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području općine 

Hum na Sutli  
 

Članak 1.  
Određuju se kriteriji za ocjenu prijava po Javnom pozivu o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja 
mladih obitelji na području općine Hum na Sutli:  

  Prema broju članova obiteljskog kućanstva navedenih u prijavi za 
rješavanja stambenog pitanja: 

- podnositelj prijave  
- za prvo dijete u obitelji 
- za drugo dijete u obitelji 
- za treće i svako naredno  

 
 

10 bodova 
10 bodova 

7 bodova 
5 bodova 

  Samohrani roditelji  10 bodova 

  Mjesečni prihod članova domaćinstva (u prihode obiteljskog domaćinstva 
ne ubrajaju se prihodi članova ostvareni s naslova: novčanih naknada za 
tjelesno oštećenje, doplatka za pomoć i njegu članova obitelji, zaštitni 
dodatak, dječji dodatak i nagrade učenicima i studentima za vrijeme 
školovanja):  

- do 10.000,00 kuna mjesečno 
- od 10.000,00 do 15.000,00 kuna mjesečno  
- od 15.000,00 do 20.000,00 kuna mjesečno  
- od 20.000,00 kuna mjesečno i više  

 
 
 
 
 
 

10 bodova 
5 bodova 

2 boda 
0 bodova 

  Invalidnost ili tjelesno oštećenje prijavitelja ili člana kućanstva: 
- od 20% do 50%  
- od 60% do 90% 
- 100 % 

 
5 bodova 

10 bodova 
15 bodova 

  Životna dob podnositelja prijave i partnera: 
- do 25 godina života 
- od 25 do 35 godina života 
- od 35 do 40 godina života 

 
10 bodova 

5 bodova 
2 boda 

 
Članak 2. 

Ovi Kriteriji stupajiu na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije. 
 
 
                                                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
                   Mario Antonić 
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