
Na temelju 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 

16/17) te čl. 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 

23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 15. studenog 

2017. donosi 

 

ODLUKU 

 

o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci u socijalnoj skrbi Općine Fužine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 

broj 31/14) u  čl. 5. st. 1. iza riječi „državljani“ dodaju se riječi „s prebivalištem na području 

Općine Fužine“. 

U istome članku st. 3. mijenja se i glasi: 

„Iznimno od stavka 1. 2. ovog članka, pomoć za novorođenčad podnositelji mogu ostvariti i 

ako samo jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području Općine Fužine dulje od 

godinu dana .“ 

 

 

Članak 2. 

 

Članak 16. mijenja se i glasi: 

„Općina Fužine će izdvojiti novčanu pomoć u visini od: 

- za prvo i drugo dijete u visini od 6.000,00 kn koje će se isplatiti u jednakim godišnjim 

obrocima tijekom 3 kalendarske godine po izvršnosti Rješenja, 

- za treće  i svako daljnje dijete u visini od 8.000,00 kn koje će se isplatiti u jednakim 

godišnjim obrocima tijekom 4 kalendarske godine po izvršnosti Rješenja. 

Pravo na novčanu pomoć iz st. 1. ovog članka ostvaruje se podnošenjem zahtjeva 

najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta i nakon isteka tog roka navedeno 

pravo se više ne priznaje. 

Prilikom podnošenja zahtjeva obveza je podnositelja/primatelja pomoći za novorođenčad 

da dostavi dokaze o prebivanju na području Općine Fužine svih članova kućanstva (Izjava, 

potvrda o upisu u školu ili vrtić, porezna kartica i slično). 

Radi daljnjeg ostvarivanja prava za 2, 3 i 4 godinu isplate prava iz st. 1. ovog članka, 

podnositelj/primatelj je dužan dostaviti također dokumentaciju iz st. 3 ovog članka.“ 

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 3. 

 

Prava iz područja Pomoći za novorođenčad za koja je doneseno Rješenje prema odredbama 

ranije Odluke nastaviti će se isplaćivati bez donošenja novih Rješenja uz obvezu korisnika 

da dostave tražene potvrde iz čl. 16. st. 4. ove Odluke. 



Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Fužine“. 

 

KLASA: 021-05/17-01/05 

URBROJ: 2112/03-01-17-14 

Fužine, 15. studeni 2017. 
 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE 
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