Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14.) te članka
39. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“, broj 3/09 i 3/13.), Općinsko
vijeće Općine Grožnjan je na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2015. godine donijelo

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Grožnjan
Grisignana, uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava i pomoći te korisnici.
Članak 2.
Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati u cijelosti na teret proračuna Općine Grožnjan
ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret
državnog proračuna ili drugih pravnih i fizičkih osoba, osim ukoliko se osigurava viši standard.
Članak 3.
(1) Financijska sredstva za provedbu prava i oblika pomoći propisanih ovom Odlukom osiguravaju se
u proračunu Općine Grožnjan Grisignana za svaku proračunsku godinu u okviru programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi.
(2) Prava i oblici pomoći propisani ovom Odlukom mogu biti ograničeni ovisno o stanju sredstava u
proračunu Općine Grožnjan Grisignana, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je
Općina Grožnjan Grisignana zakonom obvezna.
(3) Nadležno upravno tijelo Općine Grožnjan Grisignana u smislu ove Odluke je Jedinstveni upravni
odjel Općine Grožnjan Grisignana (dalje u tekstu: Odjel).
Članak 4.
(1) Prava i oblici pomoći utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju
prebivalište na području Općine Grožnjan Grisignana.
(2) U slučaju da se pojedino pravo ili oblik pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi
članovi obitelji moraju udovoljavati uvjetima navedenima u prethodnom stavku.
II. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 5.
Ovom Odlukom se utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:
1. pravo na naknadu za troškove stanovanja,
2. pravo na pomoć za troškove ogrjeva na drva,
3. pravo na podmirivanje troškova boravka djece u dječjem vrtiću,
4. pravo na podmirivanje troškova obroka učenicima osnovne škole,
5. pravo na podmirivanje troškova produženog boravka učenicima osnovne škole,
6. posebno pravo pomoći osobama s invaliditetom - njega djece s invaliditetom,
7. pravo na podmirivanje troškova prijevoza osoba s invaliditetom;
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1. PRAVO NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA
Članak 6.
(1) Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva)
koji ispunjava socijalni uvjet iz ove Odluke.
(2) Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva)
koji kumulativno ispunjava uvjet prihoda iz ove Odluke i temeljem rješenja nadležnog centra za
socijalnu skrb ima status roditelja ili njegovatelja.
(3) Pravo na naknadu za troškove stanovanja odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva)
koji ispunjava uvjet prihoda iz ove Odluke uz uvjet utvrđen člankom 24. ove Odluke.
(4) Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, vodu,
odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
(5) Naknada iz stavaka 1. do 3. ovog članka isplaćuje se mjesečno izravno korisnicima:
- u visini 50% zajamčene minimalne naknade,
- u visini 50% zajamčene minimalne naknade umanjene za troškove mjesečne najamnine
najmoprimcu općinskog stana,
- u visini pune zajamčene minimalne naknade, najmoprimcu sa slobodno ugovorenom najamninom,
uz predočenje pravovaljanog ugovora o najmu.
Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini pune zajamčene minimalne naknade može se
odobriti i korisniku kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći
odvajanje djece od roditelja.
(6) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima, korisniku se temeljem zaključka Općinskog
načelnika, isplata naknade iz stavaka 1. do 3. može obavljati i plaćanjem računa (djelomično ili u
potpunosti) izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.
(7) U posebno opravdanim slučajevima Općinski načelnik može iznimno odobriti pravo na naknadu
za troškove stanovanja iz stavka 3. ovog članka bez uvjeta utvrđenih člankom 25. ove Odluke, ali na
rok do 6 mjeseci.
2. PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA NA DRVA
Članak 7.
(1) Korisniku koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom
godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom
odredi Istarska županija.
(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka Istarska županija donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.
(3) Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka, Odjel podnosi zahtjev s
podacima o korisnicima koji se griju na drva nadležnom upravnom tijelu Istarske županije najkasnije
do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.
3. PRAVO NA PODMIRIVANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU
Članak 8.
(1) Pravo na podmirivanje troškova boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu ostvaruje korisnik
ako obitelj ispunjava socijalni uvjet.
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(2) Ukoliko ne ostvaruje pravo na temelju odredbe stavka 1. ovog članka, obitelj s troje i više djece
od kojih najmanje dvoje ili više predškolskog uzrasta pohađa dječji vrtić na području koje je u Odluci o
mreži dječjih vrtića s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana te ukoliko kućanstvo
udovoljava uvjetu prihoda iz ove Odluke, ostvaruje pravo na podmirenje troškova boravka u dječjem
vrtiću za jedno dijete u punom iznosu i na podmirenje 50% troškova boravka u dječjem vrtiću za
drugo i svako sljedeće dijete.
(3) Ukoliko obitelj ima dvoje djece predškolskog uzrasta koja pohađaju dječji vrtić na području mreže
dječjih vrtića za djecu s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana ili jedno dijete pohađa
vrtić a drugo je dijete osnovnoškolskog uzrasta, ostvaruju pravo na podmirenje 50% troškova boravka
u dječjem vrtiću za jedno dijete ukoliko kućanstvo udovoljava uvjetu prihoda iz ove Odluke.
(4) Pravo na podmirivanje troškova boravka u dječjem vrtiću za pedagošku godinu može ostvariti i
korisnik za dijete s teškoćama u razvoju kojem je utvrđeno postojanje tjelesnog i/ili mentalnog
oštećenja i/ili psihičke bolesti, odnosno ukoliko udovoljava posebnom uvjetu i uvjetu prihoda.
4. PRAVO NA PODMIRIVANJE TROŠKOVA OBROKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
Članak 9.
(1) Pravo na podmirivanje troškova obroka učenicima osnovne škole za školsku godinu ostvaruje
korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet.
(2) Ukoliko ne ostvaruje pravo na temelju odredbe stavka 1. ovog članka, obitelj s troje i više djece od
kojih najmanje dvoje ili više školskog uzrasta pohađa školu na području mreže za djecu s
prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, te ukoliko kućanstvo udovoljava uvjetu
prihoda iz ove Odluke, troškovi obroka se za jedno dijete podmiruju u punom iznosu dok se za svako
sljedeće dijete koje polazi školu i korisnik je obroka podmiruje 50% iznosa cijene obroka.
(3) Ukoliko obitelj ima dvoje djece osnovnoškolskog uzrasta ostvaruje pravo na podmirivanje 50%
troškova obroka za jedno dijete ukoliko kućanstvo udovoljava uvjetu prihoda iz ove Odluke.
5. PRAVO NA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRODUŽENOG BORAVKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
Članak 10.
(1) Pravo na podmirivanje troškova produženog boravka učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole
za školsku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, posebni uvjet ili uvjet
prihoda.
(2) Pod troškovima produženog boravka podrazumijevaju se troškovi u visini stalnog mjesečnog
iznosa koji podmiruju korisnici produženog boravka, a ne uključuju troškove materijalnih rashoda
koje korisnici plaćaju po danu korištenja produženog boravka.
(3) Ako produženi boravak polazi više djece iz iste obitelji troškovi produženog boravka iz stavka 2.
ovog članka za jedno dijete podmiruju se u punom iznosu, a za svako sljedeće dijete u 50%-tnom
iznosu.
6. POSEBNO PRAVO POMOĆI OSOBAMA S INVALIDITETOM - NJEGA DJECE S INVALIDITEOM
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Članak 11.
(1) Pravo na posebno pravo pomoći osoba s invaliditetom - njega djece s i invaliditetom ostvaruje
korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, posebni uvjet ili uvjet prihoda - može se odobriti 365,00
kuna po djetetu.
7. PRAVO NA PODMIRIVANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM
Članak 12.
(1) Pravo na djelomično ili potpuno podmirivanje troškova prijevoza ostvaruje korisnik ako obitelj
ispunjava socijalni uvjet ili posebni uvjet iz ove Odluke.
(2) Uvjete i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje te visinu iznosa troškova iz stavka 1. ovog
članka utvrđuje zaključkom Načelnik.
III. OBLICI POMOĆI
Članak 13.
Osim prava utvrđenih u članku 5. ove Odluke, ovom Odlukom utvrđuju se i sljedeći oblici pomoći:
1. jednokratna pomoć za svako novorođeno dijete,
2. sufinanciranje nabave udžbenika učenicima osnovne škole,
3. jednokratne novčane pomoći,
4. dopunska novčana pomoć,
5. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
6. pravo na pakete hrane.
1. JEDNOKRATNU POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE
Članak 14.
Jednokratnu pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 3.000,00 kuna može ostvariti svaki roditelj koji
ima prebivalište na području Općine Grožnjan Grisignana pod uvjetom da i dijete ima prebivalište na
području Općine Grožnjan Grisignana, bez obzira na uvjet prihoda.
2. SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
Članak 15.
(1) Općine Grožnjan Grisignana može sufinancirati nabavu udžbenika za učenike osnovne škole koji
imaju prebivalište na području Općine Grožnjan Grisignana.
(2) Uvjete i postupak ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika utvrdit će posebnom
odlukom načelnik, na temelju zaključka Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Općine Grožnjan.
3. JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ
Članak 16.
(1) Jednokratna novčana pomoć može se odobriti korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji zbog
posebno teškog trenutačnog stanja ili zbog trajnijih teških okolnosti (bolest ili smrt člana obitelji,
elementarne nepogode, izvanrednih troškova uzrokovanih požarom, nesrećom ili slično), prema
ocjeni Odbora za socijalnu skrb nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne
životne potrebe odnosno razriješiti posljedice takvih stanja i okolnosti.
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(2) Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost
da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana pomoć može biti
zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.
(3) Jednokratna pomoć odobrava u pravilu Načelnik na temelju zaključka Odbora za kulturu i
društvene djelatnosti.
(4) U slučaju hitnoće, odobrenje o dodjeli jednokratne pomoći može samostalno donijeti Načelnik.
(5) Visinu pomoći iz stavka 1. ovog članka za svaku kalendarsku godinu na prijedlog Odbora za
kulturu i društvene djelatnosti zaključkom utvrđuje načelnik, a usvaja Općinsko vijeće kao poseban
Program proračuna.
(6) Ukoliko se sredstva iz stavka 6. ovog članka odobravaju za ulaganje u nužno stambeno
zbrinjavanje korisnika, primjenjuju se odredbe članka 24. ove Odluke.
4. POMOĆ ZA PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA
Članak 17.
(1) Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova u iznosu koji utvrdi Odbor za kulturu i društvene
djelatnosti odobrava se osobi bez srodnika ili obveznika uzdržavanja, koja ne ostvaruje pravo na
zajamčenu minimalnu naknadu i stalni smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji
temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.
(2) U slučaju hitnoće, odobrenje o pomoći iz stavka 1. ovog članka može samostalno donijeti
Načelnik.
(3) U slučaju naknadnog utvrđivanja srodnika ili obveznika uzdržavanja za slučajeve iz stavka 1. ovog
članka, primjenjuju se odredbe članka 25. stavka 5. ove Odluke.
Članak 18.
5. PRAVO NA PAKETE HRANE
(1) Pravo na pakete hrane ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet, posebni uvjet ili
uvjet prihoda iz ove Odluke.
(2) Popis korisnika utvrđuje Načelnik na temelju prijedloga Odbora za kulturu i društvene djelatnosti.

IV. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 19.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ostvaruje
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
Članak 20.
(1) Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:
- jednočlano kućanstvo do 2.000,00 kn,
- dvočlano kućanstvo do 3.000,00 kn,
- tročlano kućanstvo do 3.700,00 kn,
- četveročlano kućanstvo do 4.900,00 kn.
(2) Ako kućanstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog dodatnog člana uvećava se za
500,00 kuna.
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(3) Za jednoroditeljsku obitelj cenzus prihoda po svakom članu kućanstva uvećava se za dodatnih
500,00 kuna.
(4) Obitelj koja ima dijete s teškoćama u razvoju cenzus prihoda uvećava se za 1.000,00 kuna.
Članak 21.
(1) Prihodom u smislu prethodnog članka ove Odluke smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda
kućanstva ostvarenog (isplaćenog) u posljednja 3 mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je
podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja kućanstvo ostvari po osnovi rada,
imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.
(2) U prihod iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se:
- novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi,
- socijalna pomoć i naknada koju osiguravaju Istarska županija i Općine Grožnjan ,
- doplatak za djecu,
- stipendije učenika i studenata,
- godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane i dar za djecu do 15. godine života,
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,
- ortopedski dodatak,
- doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona,
- primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene
potrebe,
- sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda.
(3) Iznos prihoda iz stavka 1. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim
odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.
Članak 22.
Korisnik ispunjava posebni uvjet ukoliko posjeduje preporuku ili dokumentaciju stručnih službi
određene ustanove ili institucije, odnosno mišljenje i nalaz liječnika.
Članak 23.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 5. ove Odluke odnosno
oblika pomoći utvrđenih u članku 14. ove Odluke, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi
svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.
V. POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE
Članak 24.
(1) Općine Grožnjan ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 6. stavak 3. i članka
16. stavak 7. ove Odluke.
(2) Povrat iznosa iz stavka 1. ovog članka osigurava se upisom zabilježbe tražbine na nekretninama
korisnika.
(3) Na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava iz članka 6. stavak 3. i članka 16. stavak 7.
ove Odluke vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu
odraslog korisnika u korist Općine Grožnjan, na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva.
(4) Zabilježba iz stavka 2. ovog članka briše se na temelju suglasnosti Općine Grožnjan kada se izvrši
naplata potraživanja na imovini korisnika ili otpiše dug.
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(5) Za slučaj smrti korisnika prava iz članka 6. stavak 3. i članka 16. stavak 7. ove Odluke, kojem su u
cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava proračuna Općine Grožnjan, Općina Grožnjan ima
pravo na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog prava od njegovih nasljednika do visine
vrijednosti naslijeđene imovine.
(6) Za slučaj da korisnik prava iz članka 6. stavak 3. i članka 16. stavak 7. ove Odluke kojem su u
cijelosti ili dijelom isplaćivani iznosi iz sredstava proračuna Općine Grožnjan , darovanjem otuđi svoju
imovinu, Općina Grožnjan ima pravo od daroprimca na povrat iznosa isplaćenih po osnovi priznatog
prava.
(7) Općina Grožnjan neće podići tužbu radi povrata iznosa iz stavaka 4. i 5. ovog članka ako bi
ostvarivanjem tražbine nasljednici i članovi njegove obitelji te daroprimac i članovi njegove obitelji
ostali bez imovine, odnosno prihoda potrebnog za podmirenje osnovnih stambenih i drugih osnovnih
životnih potreba.
(8) Općina Grožnjan ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava iz članka 6. stavak 3. i članka
16. stavak 7. ove Odluke od osobe koja je po zakonu dužna uzdržavati korisnika.
Članak 25.
(1) Korisnik prava iz socijalne skrbi dužan je odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, prijaviti Odjelu
svaku promjenu činjenice koja bi utjecala na ostvarivanje prava.
(2) U slučaju da se temeljem podataka iz stavka 1. odnosno drugih podataka s kojima raspolaže
Općina Grožnjan utvrdi da su se promijenile činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje
prava, korisniku će se ukinuti pravo koje je ostvario.
(3) Općina Grožnjan ima pravo na naknadu štete koja je nastala isplatom na ime prava iz članka 5. ili
članka 14. ove Odluke.
(4) Korisnik koji je na temelju rješenja Odjela ostvario pravo iz socijalne skrbi dužan je nadoknaditi
štetu koja je nastala time što je:
- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti, odnosno
netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo
ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada,
- pravo iz socijalne skrbi ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili
opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.
(5) Pri utvrđivanju prava na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi, ako
ovom Odlukom nije drugačije propisano.
VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 26.
Rješenje o ostvarivanju prava i oblika pomoći temeljem ove Odluke donosi Odjel na temelju
dostavljene dokumentacije ili kada se radi o većim iznosima, na temelju dokumentacije i zaključka
Odbora za kulturu i društvene djelatnosti.
Članak 27.
Postupak iz članka 25. ove Odluke vodi upravno tijelo u čijoj je nadležnosti rješavanje
imovinskopravnih poslova.
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Članak 28.
(1) Odbor za kulturu i društvene djelatnosti je savjetodavno tijelo koje je imenovalo Vijeće na
mandat od 4 godine.
(2) Odbor iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i četiri člana.
(3) Odbor iz stavka 1. ovog članka radi na sjednicama koje saziva predsjednik.
Članak 29.
Odbor iz članka 28. ove Odluke:
- donosi zaključke o ostvarivanju prava iz članka 5. ove odluke;
odlučuje o ostvarivanju prava iz članka 6. stavak 7. ove Odluke i dodjeli jednokratnih novčanih
pomoći iz članka 13. ove odluke,
- predlaže načelniku uvjete za ostvarivanje pomoći,
donosi zaključke o odobravanju pomoći,
predlaže načelniku visine godišnjih iznosa za pomoći utvrđene ovom Odlukom.
Članak 30.
Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog
bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, po molbi Centra za socijalnu skrb Buje ili
po službenoj dužnosti, osim ukoliko nije ovom Odlukom drukčije određeno.
Članak 31.
Zahtjev se podnosi Odjelu na obrascima koje izrađuje Odjel i koji se mogu preuzeti s web stranica
Općine ili neposredno u prostorima općinskih službi.
Članak 32.
(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne
za ostvarivanje prava, a koji su jasno navedeni u obrascu.
(2) Odjel ili Odbor za kulturu i društvene djelatnosti općine Grožnjan može odlučiti da se posebno
ispitaju relevantne činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili
na neki drugi način) odnosno činjenice i okolnosti na temelju kojih je pravo već ostvareno.
(3) Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u obrascu,
podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odjela dopuniti zahtjev i/ili dostaviti tražene priloge u roku
od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.
(4) Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako
dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni Odjelu u roku iz prethodnog stavka
ovog članka.
Članak 33.
(1) O zahtjevu za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke u prvom stupnju rješava Odjel u pravilu u
roku od 30 dana od dana donošenja zaključka Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Općine
Grožnjan.
(2) O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske županije.
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Članak 34.
(1) Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja
zahtjeva.
(2) Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev ukoliko je
zahtjev podnesen do desetog dana u mjesecu.
Članak 35.
(1) Odjel ima pravo i obvezu nadzirati koriste li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno
odredbama ove Odluke i u svrhu za koju su namijenjena.
(2) Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, rješenjem Odjela uskratit će se ostvarivanje
prava.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju vrijediti: - Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan
od 26. studenoga 2009.g., Klasa: 551-01/01-09/01 („Službene novine Općine Grožnjan “) .
Članak 37.
Odjel je dužan u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke provesti postupak radi
ponovnog utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za priznavanje prava iz ove Odluke.
Članak 38.
Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po
odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja
postupka.
Članak 39.
Za sve ono što ovom Odlukom nije izrijekom definirano primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj
skrbi i Obiteljskog zakona.
Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Grožnjan “.
KLASA: 550-01/15-01/10
URBROJ: 2105/06-01/1-15-2
Grožnjan, 20. Ožujka 2015.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Sabina Sorčić Prodan
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