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24. studeni 2009.
Na osnovi članka 19. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01., 60/01., 129.05., 109/07., 125/08 i 36/09), članka 7. Zakona o
socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i
članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br.
22/09), općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj dana 24. studenog 2009.
godine, donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrñuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava svake
godine Općina Hum na Sutli (u nastavku teksta: Općina) Programom socijalnih potreba, te
ureñuju uvjeti, način i postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Prava iz područja socijalne skrbi utvrñena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na
teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom donesenim na temelju zakona ureñeno da
se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili na teret drugih pravnih ili
fizičkih osoba.
Članak 3.
Poslove u vezi s ostvarivanjem prava propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni
upravni odjel općine Hum na Sutli (dalje: upravni odjel) i Komisija za socijalnu skrb Općine
Hum na Sutli.
Poslove ili dio poslova u vezi s ostvarivanjem prava utvrñenih ovom Odlukom,
odnosno pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima prava iz ove Odluke, općinsko vijeće
Općine Hum na Sutli (dalje: općinsko vijeće) može povjeriti Centru za socijalnu skrbi (u
daljnjem tekstu: Centru) odnosno pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova
odnosno usluga.
O uvjetima, načinu i postupku za obavljanje poslova ili dijela poslova odnosno o
načinu i uvjetima za pružanje usluga ili dijela usluga korisnicima iz stavka 2. ovoga članka
općinsko vijeće zaključuje Ugovor o meñusobnim pravima i obvezama sa Centrom, odnosno
s pravnom ili fizičkom osobom.

Članak 4.
Krug korisnika odnosno pojedina prava iz ove Odluke utvrñuju Socijalnim programom
Općine Hum na Sutli koje donosi općinsko vijeće prilikom donošenja općinskog proračuna.
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II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Korisnici socijalne skrbi utvrñeni ovom Odlukom su hrvatski državljani koji imaju
prebivalište na području Općine. Prava iz socijalne skrbi stečena na osnovi ove Odluke ne
mogu se prenositi na drugu osobu ni na drugu obitelj, niti nasljeñivati.
Članak 6.
Prava iz socijalne skrbi utvrñena ovom Odlukom ne mogu ostvariti samac niti član
obitelji koji:
- može sam sebe uzdržavati,
- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim
odnosima,
- ne želi ostvariti pomoć na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,
- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,
- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu
obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba, a radi se o nekretnini koju je moguće
dati u najam, zakup ili na drugi način ostvarivati prihod od nje.
Kad se smatra da se osoba ne može sama uzdržavati odreñeno je Zakonom o
socijalnoj skrbi.
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 7.
Pod uvjetima, na način i u postupku utvrñenim ovom Odlukom, osoba ili obitelj kojima
je utvrñen status korisnika, mogu ostvari(va)ti sljedeća prava i(li) pomoći:
1. pravo na pomoć za roñenje djeteta,
2. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću,
3. pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane djeteta u osnovnoj školi,
4. pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djeteta s posebnim potrebama i
pratioca na tretman u ustanove kategorizirane za njihove potrebe (dalje: pravo na pomoć za
podmirenje troškova prijevoza),
5. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i u vezi sa stanovanjem (najamnina,
električna energija, voda, komunalna naknada, odvoz smeća),
6. pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva,
7. pravo na poklon pakete,
8. pravo na jednokratnu novčanu pomoć,
9. pravo na pripomoć,
10. pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata,
11. pravo na podmirenje pogrebnih troškova.
Korisnik socijalne skrbi može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava
odnosno oblika pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi
kojoj je ostvarivanje prava namijenjeno.
Članak 8.
Programom socijalnih potreba iz članka 4. ove Odluke mogu se predvidjeti i druge
potrebe i programi od interesa za Općinu čije će se zadovoljavanje podržavati i (su)financirati
iz Proračuna Općine.
Pod potrebama i programima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju se osobito:
1) sufinanciranje programa udruga, koje se bave zaštitom osoba u socijalno
zaštitnoj potrebi,
2) sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom,
3) udruga umirovljenika.
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V. NAČIN OSTVARIVANJA POJEDINIH PRAVA
1. Pravo na pomoć za roñenje djeteta
Članak 9.
Za svako novoroñeno dijete roditelj ostvaruje pravo na pomoć Općine Hum na Sutli
za nabavu opreme za novoroñenče.
Pravo na dodjelu i visinu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog utvrñuje Općinsko vijeće
posebnom odlukom.

2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću
Članak 10.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u Dječjem vrtiću, može
ostvariti roditelj, staratelj ili udomitelj djeteta, temeljem Odluke o financiranju rada Dječjeg
vrtića „Balončica“ Hum na Sutli.
3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane djeteta u Osnovnoj školi
Članak 11.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi može
ostvariti koji na temelju mišljenja osnovne škole treba koristiti besplatnu prehranu.
.
4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza
Članak 12.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i
njegovog pratioca radi potrebe školovanja i rehabilitacije može se ostvariti kad način
podmirenja takvih troškova nije ureñen drugim propisima i kad je potreba utvrñena
rješenjem Centra ili nadležnog tijela.
Visinu prava iz stavka 1. ovog članka utvrñuje općinsko vijeće na temelju stvarnih
izdataka, sve dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi.
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
Članak 13.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac, član
obitelji ili obitelj ako ispunjavaju: a) socijalni uvjet ili b) uvjet prihoda.
Članak 14.
a) Socijalni uvjet ispunjava osoba koja na osnovi Rješenja Centra za socijalnu skrb
ostvaruje pravo na stalnu pomoć.
b) Uvjet prihoda je osnovica za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje
troškova stanovanja sukladno odredbama ove Odluke koju odreñuje općinsko vijeće i iznosi:
1. za samca
100 % osnovice,
2. obitelj za:
- odraslu osobu 80% osnovice,
- dijete do 7 godina 80% osnovice,
- dijete od 7 do 15 godina 90% osnovice,
- dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice,
- obitelj do šest članova 800% osnovice,
- obitelj od sedam do devet članova 1000% osnovice,
- obitelj od deset i više članova 1200% osnovice.
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Iznimno od odredbe iz točke 2. ovog članka, za djecu samohranih roditelja do 15
godina odnosno do završetka redovnog školovanja, a najdalje do navršene 26-te godine
života, za odrasle osobe potpuno radno nesposobne, čija je nesposobnost za rad utvrñena
općim propisima, te za umirovljenike i starije i nemoćne osobe iznad 65 godina, cenzus
prihoda povećava se za po 100,00 kuna za svakog takvog člana.
Članak 15.
Pod troškovima stanovanja u smislu ove Odluke podrazumijevaju se troškovi:
1) električne energije,
2) vode,
3) odvoza smeća,
4) plina,
5) komunalne naknade,
6) najamnine za korištenje stana,
7) ogrijeva.
6.1. Pravo na podmirenje troškova električne energije, vode, odvoza smeća i
plina
Članak 16.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, a koje se odnosi na podmirenje
troškova električne energije, vode, odvoza smeća i plina može ostvariti samac ili obitelj ako
ispunjava uvjete iz članka 14. ove Odluke.
a) Visina pomoći za podmirenje troškova električne energije, ako ispunjavaju uvjete iz
članka 14. ove odluke iznosi:
- samac u visini do 75,00 kuna mjesečno,
- dvočlana obitelj u visini do 100,00 kuna mjesečno,
- tročlana obitelj u visini do 125,00 kuna mjesečno,
- četveročlana obitelj u visini do 150,00 kuna mjesečno.
Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos iz prethodnog stavka ovog članka povećava se
za po 25,00 kuna mjesečno.
b) Visina pomoći za podmirenje troškova vode mogu ostvariti samac ili obitelj ako
ispunjavaju uvjete iz članka 14. ove Odluke iznosi:
- samac u visini do 30,00 kuna mjesečno,
- dvočlana obitelj u visini do 45,00 kuna mjesečno,
- tročlana obitelj u visini do 60,00 kuna mjesečno,
- četveročlana obitelj u visini do 75,00 kuna mjesečno.
Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos iz prethodnog stavka ovog članka povećava se
za po 15,00 kuna mjesečno.
Na ukupni iznos ostvarenog prava za podmirenje troškova vode dodaje se fiksni iznos
za održavanje od 30,00 kuna mjesečno.
c) Pravo na podmirenje troškova odvoza smeća u punom iznosu imaju samac ili
obitelj koji ispunjavaju uvjete iz članka 14. ove Odluke.
d) Visina pomoći za podmirenje troškova plina mogu ostvariti samac ili obitelj ako
ispunjavaju uvjete iz članka 14. ove Odluke o socijalnoj skrbi u razdoblju od 1. studenog do
1. travnja iznosi:
- samac u visini do 150,00 kuna mjesečno,
- dvočlana obitelj u visini do 200,00 kuna mjesečno,
- tročlana obitelj u visini do 250,00 kuna mjesečno,
- četveročlana obitelj u visini do 300,00 kuna mjesečno.
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Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos iz prethodnog stavka ovog članka povećava se
za po 30,00 kuna mjesečno.
6.2. Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade
Članak 17.
Pravo na podmirenje troškova komunalne naknade u punom iznosu imaju samac ili
obitelj koji ispunjavaju kriterije iz Odluke o komunalnoj naknadi i njihovih Izmjena i dopuna.
Rješenje kojim se odobrava oslobañanje od plaćanja komunalne naknade donosi
upravni odjel općine Hum na Sutli.
6.3. Pravo na podmirenje troškova najamnine
Članak 18.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine kao dijela troškova stanovanja
može ostvariti osoba:
1) korisnik stana-najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,
2) korisnik stana-najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u
vlasništvu Općine ili druge pravne ili fizičke osobe.
Status korisnika stana-najmoprimca dokazuje se Ugovorom o najmu stana, presudom
nadležnog suda koja zamjenjuje taj Ugovor ili drugom pravovaljanom ispravom.
Članak 19.
Najmoprimac iz članka 18. ove Odluke, nema pravo na podmirenje troškova
najamnine ako: 1. stanuje u stanu većeg standarda od jedne sobe po članu obiteljskog
domaćinstva (supružnike pripada jedna soba), 2. stan ili dio stana daje u podnajam, te 3. on
ili članovi njegovog obiteljskog domaćinstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u
cijelosti ili djelomično koristi za druge namjene.
Članak 20.
Najmoprimac iz članka 18. ove Odluke može, ako ispunjava uvjete iz članaka 15.
ove Odluke, ostvariti pravo na podmirenje dijela troškova slobodno ugovorene najamnine za
površinu stana utvrñenu člankom 10. Pravilnika o odobravanju pomoći za uzdržavanje u
obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih
potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi (NN broj 29/98., 117/00. i
81/04.) i to za stan površine:
- do 25 m2 …………………….100,00 kuna mjesečno,
- do 35 m2 …………………….150,00 kuna mjesečno,
- do 45 m2 …………………….200,00 kuna mjesečno,
- do 55 m2 …………………….250,00 kuna mjesečno,
- do 60 m2 i više ..…………….300,00 kuna mjesečno.

6.4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
Članak 21.
Korisniku prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji ispunjavaju uvjet
iz članka 14. točka a) ove Odluke, ako za zagrijavanje stana koriste drva ili drugi izvor
topline, na temelju pismenog prijedloga Centra može se, jednom u grijanoj sezoni, odobriti
novčani iznos za podmirenje tih troškova.
Za osiguranje sredstava za pomoć iz stavka 1. ovog članka, upravni tijelo u skladu s
člankom 38. stavci 4., 5. i 6. Zakona o socijalnoj skrbi, podnosi zahtjev Krapinsko-zagorskoj
županiji najkasnije do prosinca tekuće godine.
Ako korisnik, osoba ili obitelj iz stavka 1. ovog članka, ne ostvare pravo na pomoć za
ogrjev na način opisan u stavcima 1. i 2. ovog članka, a ispunjavaju uvjete iz članka 14. ove
Odluke, ta će im se pomoć dodijeliti iz Proračuna Općine u istoj visini.
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Posebni uvjeti
Članak 22.
Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ne može ostvariti osoba ako on/ona ili član
njegovog obiteljskog domaćinstva, pored stana (kuće) koriste, imaju na području Republike
Hrvatske u vlasništvu ili suvlasništvu drugu nekretninu koja ne služi njemu ili članu obitelji za
podmirenje osnovnih stambenih potreba.
Korisnici prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koji imaju u vlasništvu
nekretninu mogu ostvariti pomoć za troškove stanovanja, ako pristanu na zabilježbu na
nekretninu u visini isplaćenih troškova stanovanja.
7. Pravo na poklon pakete i ljetovanje djece
Članak 23.
Pravo na poklon pakete u prigodi Uskrsa te Božićnih i Novogodišnjih blagdana imaju:
- djeca iz socijalno ugroženih obitelji prema evidenciji Centra za socijalnu skrb,
- starije i nemoćne osobe – korisnici pomoći za uzdržavanje a prema evidenciji
Centra za socijalnu skrb,
- osobe starije od 90 godina, a prema evidenciji nadležnog Matičnog ureda,
Za svaku godinu vrijednost poklon paketa utvrñuje općinsko vijeće, a distribuciju
poklon paketa korisnicima obaviti će Gradsko društvo Crvenog križa.
8. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć
Članak 24.
Jednokratna novčana pomoć može se odobriti samcu, članu obitelji ili obitelji koji
zbog posebno teškog trenutačnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti (bolest ili smrt člana
obitelji, elementarne nepogode, izvanredni troškovi uzrokovani požarom, nesrećom ili slično),
prema ocjeni nadležnog upravnog tijela nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti
osnovne životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti.
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u novcu, a iznimno, kad postoji vjerojatnost
da se novčanom isplatom ne bi ostvarila njena svrha, nadležno upravno tijelo, može tu
isplatu zamijeniti ekvivalentnom i prikladnom isplatom u naravi ili uslugama.
Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć može se odobriti tromjesečno (četiri
puta godišnje).
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz prethodnih stavaka ovog članka i način
njezine isplate utvrñuje upravni odjel svojim Rješenjem na prijedlog Komisije za socijalnu
skrb.
9. Pravo na pripomoć
Članak 25.
Pravo na pripomoć imaju učenici i studenti u skladu s Pravilnikom o utvrñivanju
kriterija i postupka za dodjelu pripomoći prema socijalnom statusu učenika srednjih škola i
studenata s područja Općine Hum na Sutli.
10. Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola i
studenata
Članak 26.
Pravo na sufinanciranje troškova javnog prijevoza u iznosu od 25 posto cijene karte
javnog prijevoza imaju svi redovno upisani učenici u srednju školu s prebivalištem na
području općine Hum na Sutli.
Općinsko vijeće donosi Odluku o visini iznosa kojim se sufinancira mjesečna karta.
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11. Pogrebni troškovi
Članak 27.
Općina Hum na Sutli podmiruje pogrebne troškove za osobe koje to pravo ne
ostvaruju preko Centara za socijalnu skrb, a vlastita obitelji ili srodnici nisu u mogućnosti
podmiriti pogrebne troškove, ili nemaju vlastite obitelji ili bližih srodnika.
Općina Hum na Sutli platit će samo osnovne troškove sahrane.
Općina ima pravo na povrat pogrebnih troškova iz imovine pokojnika, ili njegovih
obveznika uzdržavanja.
Članak 28.
Osobama starijim od 70 godina koji ne ostvaruju nikakvih primanja iz drugih osnova
mogu ostvariti pravo na stalnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kuna mjesečno koju
predlaže Komisija za socijalnu skrb, a konačnu odluku donosi općinsko vijeće o isplati.
Članak 29.
Iznimno u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, sukladno odredbama ove Odluke,
Odluku o dodjeli pojedine vrste pomoći može donijeti općinski načelnik time da iznos
jednokratno isplaćene pomoći ne premašuje iznos od 6.000,00 kuna te da o istome izvijesti
Komisiju za socijalnu skrb na narednoj sjednici.
Članak 30.
Udruge i ustanove te druge pravne i fizičke osobe iz članka 7. ove Odluke, zahtjeve
za sufinanciranje svoje djelatnosti i svojih programa podnose nadležnom upravnom tijelu u
skladu s pozivom za sufinanciranje tih djelatnosti i programa, kojeg nadležno upravno tijelo
javno objavljuje u pravilu tijekom rujna tekuće za iduću kalendarsku godinu.
Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka udruge i ustanove odnosno druge
pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti:
1. izvještaj o radu za proteklu godinu, u skladu s javnim pozivom iz prethodnog stavka
ovog članka,
2. financijski izvještaj za proteklo razdoblje s prikazom svih izvora prihoda i izdataka
te s prikazom načina utroška sredstava iz općinskog proračuna, ako su ih koristile,
3. program rada za iduću godinu,
4. financijski plan za iduću godinu s prikazom planiranih prihoda i izdataka po
izvorima i po namjenama.
Udrugama koje nisu registrirane u skladu s propisima neće se odobriti potpora iz
općinskog proračuna.
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 31.
Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke, ako ovom Odlukom nije odreñeno
drugačije, pokreće se na zahtjev zainteresirane stranke, njezinog supružnika, skrbnika ili
udomitelja.
Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti i upravni odjel po
službenoj dužnosti.
Ako, ovom Odlukom nije drugačije odreñeno, zahtjev iz stavka 1. ovog članka
podnosi se upravnom odjelu.
Članak 32.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke podnositelj zahtjeva dužan je
upravnom odjelu dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave te dokaze o opravdanosti
i zasnovanosti zahtjeva na propisima. Ako je to potrebno radi trajnijeg ostvarivanja prava iz
ove Odluke, Komisija za socijalnu skrb može od podnositelja zahtjeva odnosno od korisnika
prava zahtijevati da odgovarajuće isprave i dokaze za daljnje ostvarivanje prava dostavi i
tijekom korištenja prava.
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U rješavanju zahtjeva Komisija za socijalnu skrb može posjetom obitelji odnosno
podnositelja zahtjeva ili na drugi prikladan način ispitati činjenice, okolnosti i uvjete koji mogu
utjecati na utvrñivanje prava.
Članak 33.
U rješavanju zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke Komisija za socijalnu skrb
surañuje s Centrom za socijalnu skrb, Gradskim društvom Crvenog križa Pregrada te s
drugim pravnim osobama.
Kad se pojedina prava iz ove Odluke mogu ostvarivati isplatama Dječjem vrtiću
„Balončica“ Hum na Sutli, Osnovnoj školi „Viktor Kovačić“ Hum na Sutli, komunalnom
poduzeću „Humkom“ i „Humplin“-u, HEP-u ili drugoj pravnoj osobi u ime i za račun korisnika
prava, takav će se način isplate urediti Rješenjem iz članka 32. ove Odluke.
Članak 34.
Ako ovom Odlukom nije propisano drugačije, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove
Odluke odlučuje upravni odjel svojim Rješenjem na prijedlog Komisije za socijalnu skrb.
Ostvarivanje prava utvrñenih Rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka započinje
danom podnošenja zahtjeva.
Protiv Rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom
upravnom tijelu županije u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.
Članak 35.
Tijekom ostvarivanja prava korisnik je dužan, u pravilu jednom godišnje, upravnom
odjelu dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje
prava.
Rješenjem iz članka 32. ove Odluke, upravni odjel, ako ocijeni potrebnim, može
utvrditi i kraće rokove od onih koji su odreñeni stavkom 1. ovoga članka.
Članak 36.
U okviru svoga djelokruga upravni odjel prati izvršavanje Rješenja iz članka 32. ove
Odluke i zaključaka općinskog vijeća u vezi s ostvarivanjem prava iz ove Odluke, te
postojanje uvjeta za njihovo daljnje ostvarivanje.
Ako se promijene okolnosti i uvjeti o kojima prema ovoj Odluci ovisi daljnje
ostvarivanje pojedinog prava, upravni odjel će o tome donijeti novo Rješenje na prijedlog
Komisije za socijalnu skrb.
Korisnik prava iz ove Odluke dužan je upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu
činjenica, uvjeta i okolnosti koje mogu utjecati na daljnje ostvarivanje stečenoga prava u
roku od osam (8) dana od dana nastanka te promjene.
Članak 37.
Ako Komisija za socijalnu skrb utvrdi da je korisnik novčane pomoći za podmirivanje
troškova stanovanja, ili drugih prava iz ove Odluke prilikom podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava iz ove Odluke dao lažan iskaz ili predočio lažnu dokumentaciju s ciljem da
ostvari pravo na pomoć, ili ako je tijekom korištenja pomoći došlo do promjene činjenica,
uvjeta i okolnosti koje bi utjecale na smanjenje ili na ukidanje prava priznatih Rješenjem
upravnog odjela a da to nije prijavio u roku koji je odreñen Rješenjem, izgubit će pravo na
pomoć i vratit će sredstva koja je dobivao u periodu kada nije ispunjavao uvjete iz ove
Odluke.
O obvezi vraćanja sredstava iz stavka 1. ovoga članka, upravni doje izdaje Rješenje
na prijedlog Komisije za socijalnu skrb.
Članak 38.
Upravni odjel osigurat će popis odnosno pregled dokumenata i isprava koje
podnositelj zahtjeva za ostvarivanje pojedinog prava mora priložiti zahtjevu.
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Članak 39.
Komisija za socijalnu skrb ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena
korisniku prava, sukladno ovoj Odluci, koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Na zahtjev Komisije za socijalnu skrb iz prethodnog stavka ovog članka korisnik
prava iz ove Odluke, dužan ga je pismeno izvijestiti o korištenju odobrenih sredstava, te
pružiti dokaze da je odobrena sredstva koristio u skladu s Rješenjem iz članka 32.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
Sredstva za ostvarivanje prava utvrñenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu
Općine Hum na Sutli.
Članak 41.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 10/98.).

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Tepeš
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