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Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne 
novine“ broj 18/22), članka 19. stavka 1. podstavka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 35. Statuta 
Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ broj 06/21), Općinsko vijeće Općine 
Fužine na sjednici održanoj dana 08. prosinca 2022. godine donijelo je  
 

 
 

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI 
na području Općine Fužine 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina 
Fužine (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici 
socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava te druga pitanja značajna za 
obavljanje djelatnosti socijalne skrbi na području Općine.  

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, koriste se 
neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu 
navedeni.  

 
Članak 2. 

 

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje: 

 korisnik je osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje 
naknadu ili drugi oblik pomoći propisan ovom Odlukom i Zakonom o 
socijalnoj skrbi 

 samac je osoba koja živi sama 

 kućanstvo je zajednica osoba koje zajedno žive i podmiruju troškove  života 

 dijete je osoba do navršenih 18 godina života 

 osnovne životne potrebe su prehrana, smještaj, hrana, odjeća i druge stvari 
za osobne potrebe; osnovne životne potrebe djece i mladeži obuhvaćaju i 
potrebe koje proizlaze iz njihova razvoja i odrastanja te odgoja i obrazovanja; 
osnovne životne potrebe djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s 
invaliditetom obuhvaćaju i potrebe koje proizlaze iz oštećenja njihova 
zdravlja odnosno invaliditeta 

 prihod su novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, mirovine, primitaka 
od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, 
kamate od štednje i sl.. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos 
uplaćenog poreza i prireza 

 
Članak 3. 

 

Svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih 
potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. 
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U smislu ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako sredstva za 
podmirenje osnovnih životnih potreba može ostvariti svojim prihodima ili imovinom koja 
ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba te 
od obveznika uzdržavanja ili na drugi način. 

Svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, 
otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti 
svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi. 

 
Članak 4. 

 
Prava iz socijalne skrbi Općine Fužine utvrđena ovom Odlukom ne mogu se 

ostvariti na teret Općine ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se 
ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.  

 
Članak 5. 

 
Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom 

osiguravaju se u proračunu Općine. Opseg i vrsta prava te broj korisnika prava iz 
socijalne skrbi priznaje se sukladno ovoj Odluci i osiguranim proračunskim sredstvima. 

Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za svaku 
godinu donosi Općinsko vijeće prilikom donošenja Proračuna Općine i to detaljnije kroz 
Socijalni program Općine.  

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom 
Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine.  
 

Članak 6. 
 

 Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu 
osobu ili nasljeđivati.  

 
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI  

 
Članak 7. 

 
Korisnici socijalne skrbi u smislu ove Odluke su:  
 
1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih 

životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima, 
imovinom, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način 

2. druga osoba koja ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom.  
 

Članak 8 
 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu se priznati hrvatskim 
državljanima koji u trenutku podnošenja zahtjeva imaju neprekidno prebivalište na 
području Općine Fužine najmanje dvije godine.  
 
 
 
 



3 
 

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  
 

Članak 9. 
 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 13. ove Odluke može ostvariti korisnik 
ukoliko ispunjava jedan od uvjeta:  
 

1. socijalni uvjet 
2. uvjet prihoda 
3. posebni uvjet 

 
1. SOCIJALNI UVJET 

 
Članak 10. 

 

Socijalni uvjet ispunjava samac, član kućanstva ili kućanstvo koji na osnovu 
Rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje  pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, 
doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu.  

Činjenica ostvarenja prava iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se 
odgovarajućim važećim rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili potvrdom o 
zadnjoj isplati pomoći od strane nadležnog tijela za socijalnu skrb (ne starija od 3 
mjeseca, računajući od mjeseca u kojem je zahtjev podnesen).  

 
2. UVJET PRIHODA 

 
Članak 11. 

 

Osnovica na temelju koje se određuje uvjet (cenzus) prihoda i na temelju koje 
se izračunava iznos pojedinih prava utvrđuje se u visini od 700,00 EUR-a. 
 
 Uvjet prihoda ispunjava samac i kućanstvo s prosječnim mjesečnim prihodom:  
 

 samac do 50% osnovice iz stavka 1. ovoga članka     350,00 € 

 dvočlano kućanstvo do 75% osnovice iz stavka 1. ovoga članka   525,00 € 

 tročlano kućanstvo do 95% osnovice iz stavka 1. ovoga članka   665,00 € 

 četveročlano kućanstvo do 112,50 % osnovice iz stavka 1. ovoga članka 787,50 € 

 za svakog daljnjeg člana kućanstva cenzus prihoda povećava se za  100,00 € 
 

 Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog 
mjesečnog prihoda samca ili kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednjih 3 
mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, 
ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, a čine ga sva sredstva koja samac ili kućanstvo 
ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način. 
 U prihode iz stavka 2. ovog članka ne uračunavaju se novčana sredstva 
ostvarena po osnovama određenim posebnim Zakonom kao što su: novčane naknade 
ostvarene s osnova Zakona o socijalnoj skrbi, doplatak za djecu, stipendije za 
školovanje učenika i studenata i druge. 
 Uvjet prihoda utvrđuje se potvrdom poslodavca o visini plaće (isplatnim listama), 
potvrdom o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje ili druge nadležne institucije ukoliko se radi o inozemnim 
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mirovinskim primanjima, potvrdom o visini dohotka i primitaka nadležne porezne 
uprave, izjavom podnositelja zahtjeva i članova njegove obitelji o imovini kojom 
raspolažu 
 

3. POSEBNI UVJET 

 
Članak 12. 

 
Posebni uvjet ispunjavaju: 
1. dijete, udovica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 

branitelja iz                  Domovinskog rata; 
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine 

oštećenja organizma sukladno zakonu kojim se uređuje prava hrvatskih branitelja 
iz domovinskog rata i  članova njihovih obitelji); 

3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja 
organizma sukladno zakonu kojim se uređuje prava hrvatskih branitelja iz 
domovinskog rata i članova njihovih obitelji); 

4. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata; 
5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; 
6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod 

okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 
 
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom izjednačena su djeca i 

posvojenici osoba osoba iz stavka 1. ovoga članka do navršene 15 godine života, 
odnosno, ako su na redovitom školovanju do kraja propisanog trajanja istog, ali 
najdulje do navršene 25. godine života.  

Status iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se pravomoćnim rješenjem 
nadležnog tijela o statusu, pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela o postojanju 
tjelesnog oštećenja (invaliditeta), izvatkom iz matice vjenčanih, rodnim listom, ili 
izvatkom iz matice rođenih i dr.  

 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 13. 
 

Prava iz socijalne skrbi koja se utvrđuju ovom Odlukom su:  
1. Jednokratna novčana naknada 
2. Novčana potpora za novorođenče 
3. Naknada za troškove stanovanja 
4. Pravo na pomoć za kupnju invalidskih pomagala 
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola 
6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i dječjem 

vrtiću 
7. Pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama  za psihički 

bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima) 
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1. Jednokratna novčana naknada 

 
Članak 14. 

 
Jednokratna novčana naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koji zbog 
trenutačnih okolnosti , a na koju ne mogu utjecati, nisu u mogućnosti podmiriti osnovne 
životne potrebe (npr. bolest ili smrt člana obitelji, nabavka određenih lijekova, 
elementarne nepogode, gubitak posla, požar, poplava i sl.).   
Korisnik, ukoliko želi ostvariti pravo iz ovoga članka mora Jedinstvenom upravnom 
odjelu uz Zahtjev, dostaviti detaljno obrazloženje o položaju trenutne materijalne 
ugroženosti.  
Jednokratna novčana naknada u jednoj kalendarskoj godini može se odobriti do iznosa 
koji podmiruje potrebu, ali najviše do iznosa od 400,00 EUR-a.  
Jednokratna naknada odobrava se kao isplata u novcu korisniku na račun, a iznimno, 
ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da 
korisnik naknadu neće koristiti namjenski, jednokratna novčana pomoć može biti 
zamijenjena ekvivalentnom i prikladnom isplatom za pomoć u naravi ili uslugama ili na 
drugi odgovarajući način.  
 

Članak 15. 
 

Svaki zahtjev razmatra Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i međugeneracijsku politiku 
kojeg posebnom Odlukom imenuje Općinsko vijeće.  
Odbor se sastoji od 5 (pet) članova.  
Odbor  na temelju dostavljenih podataka izdaje Mišljenje po pojedinoj zamolbi. Odbor 
ima pravo od podnositelja zamolbe tražiti dodatne podatke, kao i provjeriti istinitost 
tvrdnji navedenih u zamolbi.  
 
Mišljenje Odbora mora sadržavati:  

- Mišljenje o opravdanosti zamolbe 
- Prijedlog visine odobrenih sredstava 
- Obrazloženje prijedloga 
- Dokumentaciju prikupljenu u procesu razmatranja zamolbe 

 
Rješenje o visini i načinu isplate jednokratne novčane naknade donosi se na temelju 
Mišljenja Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i međugeneracijsku politiku. 
Jedinstveni upravni odjel obvezan je podnijeti izvješće Odboru o riješenom zahtjevu  
najkasnije u roku od 15 dana od dana rješavanja zahtjeva. 
 

2. Novčana potpora za novorođenče 
 

Članak 16. 
 

Novčana potpora za novorođenče odnosi se na pomoć za novorođeno, posvojeno, 
udomljeno dijete ili dijete pod skrbništvom pod uvjetom:  

- jedan od roditelja je državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem na 
području Općine Fužine najmanje dvije godine od dana podnošenja 
zahtjeva.  
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Potpora za novorođenče isplaćuje se na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog 
odjela u visini od: 

- za prvo i drugo dijete roditelja podnositelja Zahtjeva u visini od 810,00 EUR-
a u jednakim godišnjim obrocima tijekom tri kalendarske godine po izvršnosti 
rješenja 

- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja Zahtjeva u visini od 
1.100,00 EUR-a u jednakim godišnjim obrocima tijekom četiri kalendarske 
godine po izvršnosti rješenja  

 
Pravo na novčanu potporu iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se podnošenjem 
zahtjeva najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, posvojenja ili 
udomljenja uz priložene sljedeće dokumente: 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu za roditelja 
- rodni list djeteta 
- uvjerenje o prebivalištu roditelja podnositelja Zahtjeva 
- uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) drugog roditelja 
- uvjerenje o prebivalištu djeteta (potvrda o prijavi prebivališta djeteta) 
- izjava o članovima zajedničkog domaćinstva 

 
Radi daljnjeg ostvarivanja prava za drugu, treću i četvrtu godinu iz stavka 1. ovoga 
članka, podnositelj je dužan dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljivo da i dalje 
ostvaruje navedeno pravo (potvrda o prebivalištu roditelja).  
 

3. Naknada za troškove stanovanja 
 

Članak 17. 
 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene 
minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je 
priznata usluga smještaja u organiziranom stanovanju, žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi 
trgovanja ljudima kojima je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.  

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove 
grijanja, vodne usluge te troškovi koji su nastali zbog radova na povećanju energetske 
učinkovitosti zgrade.  

Naknadu za troškove stanovanja Općina će priznati u visini od najmanje 30% 
iznosa zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno kućanstvu.  

Ako su troškovi stanovanja manji od 30% iznosa zajamčene minimalne naknade, 
naknada za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.  

Općina naknadu za troškove stanovanja može djelomično ili u potpunosti podmiriti 
izravno u ime i za račun korisnika zajamčene minimalne naknade. 

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva obavezan je dostaviti Rješenje Centra za socijalnu 
skrb iz kojega je vidljivo da ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.  

 
Članak 18. 

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se, osim osobama iz članka 17. 
stavak 1., samcu ili kućanstvu koje ispunjava uvjet prihoda, utvrđen člankom 11. ove 
Odluke. 
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Pravo na naknadu za troškove stanovanja osobama iz stavka 1. ovog članka 
priznaje se u visini koja se utvrđuje u iznosu do 27,00 eura za samca, odnosno u iznosu 
do 40,00 eura za dvočlano kućanstvo.  

Za svakog daljnjeg člana kućanstva iznos se povećava za 7 €. 
Korisnik je dužan najkasnije do 30. studenog tekuće godine dostaviti dokumentaciju 

iz koje je vidljivo da i dalje ispunjava uvjet za ostvarivanje navedenog prava.  
 

Članak 19. 
 

Korisniku pomoći za troškove stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva 
korisnika koji se griju na drva osigurava se iz sredstava državnog proračuna. 
 

4. Pravo na pomoć za kupnju invalidskih pomagala 

 
Članak 20. 

 
Osobama s invaliditetom koja koriste invalidska pomagala, koja bitno poboljšavaju 

uvjete življenja osobe s invaliditetom, fizičkim osobama s prebivalištem na području 
Općine Fužine dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a neovisno o uvjetima 
utvrđenih člankom 9. ove Odluke, može se odobriti pravo na kupnju takvih pomagala 
na teret sredstava Općine pod uvjetom da pravo na to pomagalo ne mogu u cijelosti 
ostvariti po propisima iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.  

Pravo iz odredbe stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem liječničke potvrde 
o neophodnosti pomagala i dokaza da to pravo nije moguće ostvariti po drugoj osnovi.  

Sredstva za podmirenje troškova Općina će uplatiti po dostavljenoj ponudi na račun 
dobavljača ili na račun podnositelja zahtjeva po dostavljenoj potvrdi o plaćanju.  
 

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih 
škola 

 
Članak 21. 

 
Pravo na podmirenje troškova prehrane učenika u osnovnoj školi u punom iznosu 

ostvaruje roditelj/skrbnik djeteta s prebivalištem na području Općine Fužine najmanje 
dvije godine ukoliko ispunjava jedan od uvjeta iz članka 12. ove Odluke.  

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev, dužan dostaviti i dokumentaciju iz koje je 
vidljivo da ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava i da to pravo ne ostvaruje 
po drugoj osnovi.  

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na način da Općina Fužine izravno 
uplaćuje sredstva osnovnoj školi.  

 
6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i 

dječjem vrtiću 
 

Članak 22. 
 

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću 
predškolske ustanove Općina Fužine, Dječji vrtić „Snježna pahulja“, za pedagošku 
godinu ostvaruju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj 
zaposlen. 
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Iznimno, pravo iz stavka 1. ovog članka mogu ostvariti djeca iz obitelji u kojima je 
jedan ili oboje roditelja nezaposleni, ali je zbog posebnih prilika u obitelji (bolest 
roditelja ili loša socijalno-materijalna situacija u obitelji) za dijete bolje da boravi u 
predškolskoj ustanovi te dijete koje ima preporuku liječnika specijalista za boravak u 
jaslicama i dječjem vrtiću. 

Pravo iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu ostvariti djeca kućanstva koje ispunjava 
jedan od uvjeta: 
 
1. socijalni uvjet, utvrđen člankom 10. ove Odluke  
2. uvjet prihoda, utvrđen člankom 11. ove Odluke, 
3. posebni uvjet iz članka 12. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke. 
 

Pravo na financiranje cjelodnevnog boravka djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću 
za pedagošku  godinu ostvaruje se na način da Općina Fužine izravno uplaćuje 
sredstva predškolskoj ustanovi. 
 

7. Pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama  za psihički 
bolesne osobe te u ustanovama socijalne skrbi (domovima) 

 
Članak 23. 

 

Općina Fužine može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili u 
cijelosti u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe ili u ustanovama 
socijalne skrbi za korisnike ovog oblika socijalne pomoći.  

U zdravstvene ustanove za psihički bolesne osobe smještaju se one osobe 
koje su kronični psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici na temelju 
nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 11. ove Odluke 
tj. ako nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, uz uvjet da se 
Općina Fužine uknjiži na nekretnini u korisnikovu vlasništvu. 

Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za stare i nemoćne 
osobe). 

 
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK 
 

Članak 24. 
 

Postupak za priznavanje prava i ostvarivanje pomoći iz ove Odluke, ako ovom 
Odlukom nije drugačije određeno, pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog 
druga, punoljetnog djeteta, roditelja ili skrbnika. 

Iznimno, postupak iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti i Jedinstveni upravni 
odjel, po službenoj dužnosti.  

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, zahtjev iz stavka 1. podnosi se 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine. 

Postupak za rješavanje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka je žuran.  
 

Članak 25. 
 

Ako ovom Odlukom nije drugačije propisano, o zahtjevu za ostvarivanje prava iz 
ove Odluke u prvom stupnju odlučuje rješenjem Jedinstveni upravni odjel Općine 
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Fužine koji obavlja i druge poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi iz ove 
Odluke.  

O žalbi protiv rješenja odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko – goranske 
županije.  
 

Članak 26. 
 

Korisnik socijalne skrbi dužan je službenoj osobi dati istinite podatke, podatke o 
svom prihodu i imovini, kao i o drugim okolnostima o kojima zavisi priznavanje 
određenog prava.  

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje prava podnositelj 
zahtjeva odgovara kazneno i materijalno.  

 
Članak 27. 

 
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz ove Odluke, podnositelj zahtjeva dužan je 

nadležnom Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti, odnosno predočiti odgovarajuće 
isprave te dokaze o opravdanosti i osnovanosti zahtjeva. 

U rješavanju zahtjeva iz članka 24. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel može 
samostalno ili putem Odbora odlučiti da se posjetom obitelji korisnika odnosno 
podnositelja zahtjeva ili na drugi pogodan način posebno ispitaju činjenice, okolnosti i 
uvjeti koji mogu utjecati na utvrđivanje prava.  

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni 
u obrascu zahtjeva, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Jedinstvenog upravnog 
odjela dopuniti zahtjev i/ ili dostaviti tražene priloge u roku od 15 dana od dana dostave 
poziva za dopunu. 

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika 
pomoći ako dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni 
Jedinstvenom upravnom odjelu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, o čemu će 
se donijeti rješenje. 
 

Članak 28. 
 

Korisnik prava temeljem ove Odluke dužan je obavijestiti odjel o svakoj promjeni 
koja utječe na daljnje korištenje istih najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka 
promjene.  

Na osnovi obavijesti korisnika ili na osnovi podataka pribavljenih po službenoj 
dužnosti Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje samo ako su se promijenile 
okolnosti o kojima ovisi priznavanje prava i visina priznatog iznosa.  

Ako korisnik nakon promijenjenih okolnosti i nadalje ispunjava uvjete za 
korištenje prava u manjem ili većem iznosu od već priznatog prava, u izmijenjenom 
iznosu priznaje se sa danom nastanka promijenjenih okolnosti.  

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje 
korištenje prava, pravo prestaje sa danom nastanka promijenjenih okolnosti, osim ako 
ovom Odlukom nije drugačije propisano.  

U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka donosi se rješenje o ukidanju 
rješenja kojim je priznato pravo i utvrđuje priznavanje prava u izmijenjenom iznosu, 
odnosno prestanak prava.  

U slučaju smrti korisnika prava, pravo prestaje s danom smrti. U tom slučaju 
donosi se rješenje o ukidanju rješenja kojim je priznato i utvrđuje se prestanak prava. 



10 
 

Odjava prebivališta s područja Općine ima za posljedicu gubitak prava 
ostvarenih temeljem ove Odluke i to od dana promjene prebivališta o čemu se donosi 
rješenje.  
 

Članak 29. 
 
Korisnik može istovremeno ostvarivati više pojedinačnih prava, odnosno oblika 

pomoći ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi ovoj Odluci i svrsi za koju je 
namijenjeno. 
 

Članak 30. 

 
Jedinstveni upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za 

ostvarivanje prava iz ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.   
 

Članak 31. 
 

Korisnik koji je ostvario određenu potporu i naknadu propisanu ovom Odlukom 
dužan je nadoknaditi štetu ako je:  

- Na temelju neistinitih i netočnih podataka za koje su on ili njegov skrbnik 
znali ili su morali znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi 
protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada.  

- Ostvari pravo zbog roga što on ili njegov roditelj/skrbnik nisu prijavili 
promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno 
njegov skrbnik znao ili morao znati. 

 
Na povrat neosnovano isplaćenih iznosa potpora i naknada utvrđenih ovom 

Odlukom i naknadu štete odgovarajuće će se primijeniti odredbe Zakona.  
 

Članak 32. 
 

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i međugeneracijsku politiku je posebno 
radno tijelo Općinskog vijeća koje odlučuje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
utvrđenih ovom Odlukom koje imenuje Općinsko vijeće, na vrijeme od četiri godine. 
Predsjednik i članovi Odbora imenuju se od predstavnika socijalnih, zdravstvenih i 
humanitarnih ustanova na području Općine Fužine. 
 

VI. ŽALBA 
 

Članak 33. 
 

Protiv prvostupanjskog rješenja Jedinstvenog upravnog odjela dopuštena je žalba.  
O žalbi odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko – goranske županije.  
Žalba izjavljena protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.  

 
VII. RAZMJENA PODATAKA 

 
Članak 34. 
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Općina će sa Zavodom i drugim pružateljima socijalnih usluga razmjenjivati 
podatke o naknadama i socijalnim uslugama u skladu s propisom kojim se uređuje 
zaštita osobnih podataka.  
 

VIII. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA 
 

Članak 35. 
 

Općina je dužna voditi evidenciju i dokumentaciju o priznatim pravima u sustavu 
socijalne skrbi propisane Zakonom, posebnim propisima i općim aktima Općine.  
  

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 36. 
 

Korisniku kojem je na dan stupanja na snagu ove Odluke priznato pravo u visini 
naknade utvrđenoj odredbama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine 
Fužine(»Službene novine Općine Fužine« broj 31/14, 07/17 i 03/20) od dana stupanja 
na snagu ove Odluke ostvaruje ju u visini utvrđenoj ovom Odlukom. 

Općina Fužine će osobama iz stavka 1. ovoga članka od dana stupanja na snagu 
ove Odluke po službenoj dužnosti obračunavati naknadu u visini utvrđenoj ovom 
Odlukom. 

Postupci prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema Odredbama 
Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine od 15. listopada 2014. godine. 

U postupku povodom žalbe izjavljene protiv rješenja donesenog prije stupanja na 
snagu ove Odluke primijenit će se odredbe Odluke o socijalnoj skrbi koja je bila na 
snazi u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja.  

 
Članak 37. 

 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi na 

području Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ broj 31/14, 07/17 i 03/20). 
 

Članak 38. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2023. godine i objavit će se u Službenim 
novinama Općine Fužine.  

 
 
KLASA: 024-02/22-01/10 
URBROJ: 2170-19-01-22-18 
Fužine, 08. prosinca 2022.  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE 
 

Predsjednik 
 

Valentin Crljenko, v.r. 
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