
 Na temelju članka 5. i članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 33/12, 
46/13. i 49/13) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 3. sjednici održanoj 22. 
listopada 2013. donijelo je 
 
 
     

O D L U K U 
o socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Ivanec 

 
 
 I. OPĆA ODREDBA 
 

Članak 1. 
 
 Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se 
prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i 
način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 
 
 
 II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 2. 
 
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji 
imaju prebivalište na području Općine, te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom 
na području Općine. 
 
 
 III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI TE OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 
 
 

Članak 3. 
 
 Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi, kako slijedi: 
 
 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, 
 2. Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani, 
 3. Pravo na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući, 
 4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži, 
 5. Pravo na jednokratnu pomoć, 
 6. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova. 
 
 

Članak 4. 
 
 Prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, mogu ostvariti korisnici 
socijalne skrbi, pod sljedećim općim uvjetima: 
 a) da ne mogu sami sebe uzdržavati, 
 b) da korisnik socijalne skrbi niti nitko od članova kućanstva nije, u razdoblju od šest mjeseci 
prije početka postupka, svojom voljom prekinuo radni odnos, niti odbio zaposlenje ponuđeno na 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 



 c) da korisnik socijalne skrbi niti nitko od članova kućanstva nema u vlasništvu ili suvlasništvu 
stan, kuću ili drugi objekt koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, 
 d) da korisnik socijalne skrbi niti nitko od članova kućanstva nema u vlasništvu registrirano 
osobno vozilo, osim ako se utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana kućanstva - korisnika 
prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi 
(«Narodne novine» broj 33/12, 46/13. i 49/13) (u daljnjem tekstu: Zakon), većeg broja djece, starije 
teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe. 
  

Članak 5. 
 

  Pravo iz socijalne skrbi ne može ostvariti korisnik: 
 - ako je u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva prodao, darovao ili se odrekao 
prava na nasljeđivanje nekretnine i druge imovine, ako je time mogao ostvariti sredstva za 
podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva u smislu Zakona. 
 - ako je zakonom ili drugim propisom određeno da ta prava ostvaruje na teret Republike 
Hrvatske, te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 
 - koji ne želi tražiti uzdržavanje od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o 
obiteljskim odnosima, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije 
u mogućnosti davati uzdržavanje, 
 - koji ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili 
dosmrtnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora, 
 - ako prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne 
služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba. 
 - koji može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi. 
 

Članak 6. 
 

        Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisne ovom Odlukom može 
biti ograničen programom kojim je predviđeno njegovo financiranje. 
 

Članak 7. 
 

          Prihodima u smislu članka 9. ove Odluke smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja 
samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način 
(primjerice prihod od udjela u kapitalu, računi i slično). 
         U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se: 

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,  
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,  
- doplatak za pomoć i njegu po odredbama Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja, 
-  ortopedski dodatak,  
- osobna invalidnina po odredbama Zakona,  
- doplatak za djecu, 
-  državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene 

prema posebnim propisima,  
- stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a 

najdulje do 26. godine života,  
- naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika,  
- primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene 

potrebe i sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda,  
- sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima, kao i 

prigodne jednokratne donacije. 
 



 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja 
 

Članak 8. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, obuhvaća, kako slijedi: 
 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća, 
 2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova grijanja stambenog prostora, 
 3. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade. 
 

Članak 9. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, mogu ostvariti korisnici socijalne skrbi, 
pod sljedećim posebnim uvjetom: 
 - da prosječan mjesečni prihod samca ili kućanstva ostvaren u prethodna tri mjeseca u 
odnosu na mjesec pokretanja postupka za ostvarivanje prava, ne prelazi cenzus koji se utvrđuje u 
sljedećim iznosima: 
 1) za samca - 85 % socijalne osnovice, 
 2) za dvočlano kućanstvo - 120 % socijalne osnovice, 
 3) za tročlano kućanstvo - 170 % socijalne osnovice, 
 4) za svakog daljnjeg člana kućanstva cenzus se povećava za 40% osnovice. 
 Visina socijalne osnovice utvrđuje se odlukom općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec 
(u daljnjem tekstu: općinski načelnik). Ako se socijalna osnovica koju utvrđuje općinski načelnik 
razlikuje od osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi koju utvrđuje Vlada Republike 
Hrvatske, na korisnike socijalne  skrbi primijenit će se ona osnovica koja je za njih povoljnija.            
 Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, cenzus iz stavka 1. ovog članka, povećava se: 
 a) za 30 % - za kućanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 
 b) za 50 % - za kućanstva: poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz domovinskog rata, civilnih osoba s invaliditetom utvrđenim u 
visini 80 % i više, korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu te korisnika osobne invalidnine. 
 Obiteljima udovica/udovaca i razvedenih supružnika osoba iz stavka 3. točke a) i b) ovog 
članka priznaje se status kućanstva iz stavka 3. točke a) i b) ovog članka sve dok njihova zajednička 
djeca žive s njima u zajedničkom kućanstvu i ostvaruju pravo na uzdržavanje prema propisima o 
obiteljskim odnosima. 
 

Članak 10. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća i komunalne naknade, mogu 
ostvariti korisnici socijalne skrbi, pod sljedećim posebnim uvjetom: 
 - da su za stambeni prostor u kojem stanuje samac ili kućanstvo utvrđeni mjesečni troškovi 
odvoza kućnog smeća i  komunalne naknade u nadležnom poduzeću, odnosno upravnom tijelu 
Općine. 
 

Članak 11. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova odvoza kućnog smeća, mogu ostvariti korisnici 
socijalne skrbi, u iznosu koji utvrđuje nadležno komunalno poduzeće za određeni broj članova 
kućanstva korisnika socijalne skrbi. 
 

 
 
 
 



Članak 12. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova grijanja stambenog prostora u nabavi krutog goriva 
(drva) mogu ostvariti korisnici socijalne skrbi, u periodu od 01. listopada tekuće godine do 31. ožujka 
iduće godine. 

Članak 13. 
 
 Samcu ili kućanstvu koji za grijanje koriste kruto gorivo, a ispunjavaju uvjete za ostvarivanje 
prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja iz članaka 4. i 9. ove Odluke, može se jednom 
godišnje odobriti pomoć za podmirenje troškova grijanja u visini koju odlukom odredi općinski 
načelnik u naravi ili novcu. 
 Kućanstvima koja su ostvarile pravo na podmirenje troškova grijanja po nekoj drugoj osnovi, 
može se odobriti pomoć iz stavka 1. ovog članka u iznosu koji je jednak razlici između iznosa 
utvrđenog odlukom općinskog načelnika i iznosa ostvarenog po drugoj osnovi. 
 

Članak 14. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalne naknade mogu ostvariti korisnici 
socijalne skrbi do iznosa koji utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem 
tekstu: Jedinstveni upravni odjel) za stambeni prostor u kome korisnik stanuje u kućanstvu, a kojim 
se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, što podrazumijeva: 
 - 35 m2 korisne površine - za jednu osobu, 
 - 42 m2 korisne površine - za osobu s invaliditetom. 
 Za svaku daljnju osobu, korisna površina iz stavka 1. ovog članka, uvećava se za 10 m2, a 
moguće je odstupanje do 10 m2. 
 Kućanstva poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata i hrvatskih 
ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u potpunosti mogu biti oslobođeni podmirenja troškova 
komunalne naknade neovisno o prihodima kućanstva ili veličini stambenog prostora. 
 
 
 2. Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani 
 

Članak 15. 
 
 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani mogu ostvariti korisnici socijalne skrbi pod 
sljedećim općim uvjetima: 
 a) da zbog svojih psihofizičkih sposobnosti, nezadovoljavajućih stambenih ili drugih 
nepovoljnih okolnosti nisu u mogućnosti sami, niti uz pomoć člana kućanstva pripremati obroke, 
 b) da pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani ne mogu ostvariti po nekoj drugoj 
osnovi. 
 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani može se odobriti u iznosu od 400,00 kuna 
korisniku socijalne skrbi koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke a) i b) ovog članka, članka 9. stavka 1. 
točke 1., 2., 3., i 4.i stavka 3. točke a.) ili b.) ove Odluke. 
 Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani može se odobriti u iznosu od 60% troškova 
iz stavka 2. ovoga članka, korisniku socijalne skrbi koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke a) i b) ovog 
članka, a prosječni mjesečni prihod samca ili kućanstva ostvaren u prethodna tri mjeseca  u odnosu 
na mjesec pokretanja postupka, iznosi za samca ili kućanstvo više od 85%, a manje od 130%,  cenzusa 
iz članka 9. stavka 1. i stavka 3. točke a.) i b.) ove Odluke. 
 
 
 
 



Članak 16. 
 
Pravo na podmirenje troškova pomoći u prehrani ostvaruje se, kupovinom živežnih namirnica u 
trgovinama na području Općine jednom godišnje. 
 
 3. Pravo na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući 
 

Članak 17. 
 
 Pravo na pružanje usluge i podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući može ostvariti 
korisnik socijalne skrbi kojem je, zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih, odnosno 
privremenih promjena u zdravstvenom stanju, ili starosti, prijeko potrebna usluga pomoći i njege 
druge osobe, pod sljedećim uvjetima: 
 a) da nema mogućnost da joj uslugu pomoći i njege osiguraju roditelji, bračni drug i djeca, 
 b) da nema mogućnost uslugu pomoći i njege osigurati temeljem ugovora o doživotnom ili 
dosmrtnom uzdržavanju, 
 c) da prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva, ostvaren u prethodna tri mjeseca u 
odnosu na mjesec pokretanja postupka za ostvarivanje subvencije, ne prelazi iznos od 150% socijalne 
osnovice, 
 d) da podmirenje troškova usluge pomoći i njege u kući ne može ostvariti po nekoj drugoj 
osnovi. 

Članak 18. 
 
 Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti, kako slijedi: 
 a) organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih 
namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i drugo), 
 b) obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, 
organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština), 
 c) održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih 
higijenskih potreba), 
 d) zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. 
 

Članak 19. 
 
 Potreba korištenja usluge pomoći i njege u kući te potreba korištenja usluge pomoći u 
prehrani utvrđuje se diskrecijskom ocjenom Socijalnog vijeća Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem 
tekstu: Socijalno vijeće) kako slijedi: 
 - za uslugu pomoći i njege - na temelju obilaska osobe u njenom stambenom prostoru i na 
temelju liječničke dokumentacije, 
 - za podmirenje troškova prehrane – na temelju obilaska osobe u njenom stambenom 
prostoru. 
 

Članak 20. 
 
 Uslugu pomoći i njege u kući, te uslugu pomoći u prehrani korisnicima pruža 
gerontodomačica na temelju ugovora sklopljenog s Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica (u 
daljnjem tekstu: Dom). 
 Cijenu usluga iz stavka 1. ovog članka, te tekst ugovora o pružanju usluga iz stavka 1. ovoga 
članka, između Doma i Općine utvrđuju općinski načelnik i ravnatelj Doma. 
 
 
 



 4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži 
 
 

Članak 21. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova odgoja i obrazovanja djece i mladeži, može 
obuhvatiti, kako slijedi: 
 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića, 
 2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola. 
 

Članak 22. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića, ostvaruje se na 
način da Općina podmiruje troškove pohađanja Dječjeg vrtića „Ivančica“ koji je u sustavu mreže 
Dječjeg vrtića „Vrapčić“ Drnje. 
 

Članak 23. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića, mogu ostvariti 
korisnici socijalne skrbi, pod sljedećim uvjetima: 
 a) djeca iz kućanstva koja ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavka 1. ove Odluke - pomoć u visini 
80% iznosa troškova roditelja, 
 b) djeca iz kućanstva čiji prosječan mjesečni prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca u 
odnosu na mjesec pokretanja postupka za ostvarivanje subvencije iznosi više od 100%, a manje od 
150% cenzusa iz članka 9. stavka 1. ove Odluke - pomoć u visini 50 % iznosa troškova roditelja, 
 c) djeca iz kućanstva čiji prosječan mjesečni prihod ostvaren u prethodna tri mjeseca u 
odnosu na mjesec pokretanja postupka za ostvarivanje subvencije iznosi više od 150%, a manje od 
175% cenzusa iz članka 9. stavka 1. ove Odluke - pomoć u visini 30 % iznosa troškova roditelja. 
 

Članak 24. 
 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova djeteta za pohađanje dječjeg vrtića, mogu ostvariti 
djeca iz kućanstva iz kojih više djece pohađa dječji vrtić, a ispunjavaju uvjete iz članka 22. i 23. ove 
Odluke, kako slijedi: 
 - za drugo dijete - pomoć u visini 50 % iznosa troškova za prvo dijete, 
 - za ostalu djecu - pomoć u visini 80 % iznosa troškova za prvo dijete. 
 

Članak 25. 
 
 Pravo na podmirenje troškova prehrane učenika osnovnih škola u školskoj kuhinji mogu 
ostvariti učenici s prebivalištem na području Općine, pod sljedećim uvjetima: 
 a) djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - 70 %, 
 c) djeca iz kućanstva koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. stavka 1. ove Odluke - 70 %, 
 d) treće i svako sljedeće dijete iz kućanstva iz kojeg je troje ili više djece u redovnom odgojno 
obrazovnom sustavu - 100 %, 
 e) djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata - 50 %, 
 f) djeca civilnih osoba s invaliditetom utvrđenim u visini 80% i više - 50 %, 
 g) djeca korisnika doplatka za pomoć i njegu u punom iznosu - 50%, 
 h) djeca korisnika osobne invalidnine - 50 %, 
 i) djeca iz kućanstva čiji je prosječan mjesečni prihod u prethodna tri mjeseca u odnosu na  
mjesec pokretanja postupka za ostvarivanje subvencije veći od cenzusa iz članka 9. stavka 1. ove 
Odluke, a ne prelazi 150 % navedenog cenzusa - 50%. 



 5. Pravo na jednokratnu pomoć 
 

Članak 26. 
 
 Općinski načelnik može odobriti jednokratnu pomoć u novcu ili naravi, korisnicima socijalne 
skrbi, samcima ili obiteljima koji uslijed bolesti ili nepogode nisu mogućnosti podmiriti neke osnovne 
životne potrebe, a temeljem prijedloga Socijalnog vijeća. 
 Visina pomoći odobrava se u iznosu do 1.000,00 kuna. Korisnik je dužan opravdati namjensko 
korištenje sredstava. 
 
 6. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
 

Članak 27. 
 
 Pravo na podmirenje pogrebnih troškova (troškova pogrebne opreme i troškova pogrebnih 
usluga) može ostvariti korisnik socijalne skrbi ako nema srodnike ili ima srodnike koji nisu u 
mogućnosti podmiriti navedene troškove. 
 Pod pojmom pogrebni troškovi podrazumijevaju se i troškovi prijevoza posmrtnih ostataka i 
troškovi grobnog mjesta. 
 Troškovi iz stavka 1. ovog članka podmiruju se temeljem računa nadležnog komunalnog 
poduzeća, te pogrebnog poduzeća.  
 Općina Koprivnički Ivanec zatražiti će povrat sredstava utrošenih za pogrebne troškove od 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili u postupku ostavinske rasprave. 
 
 
 IV. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 28. 
 
 Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi iz ove Odluke pokreće se na zahtjev 
punoljetnog člana kućanstva ili staratelja ili po službenoj dužnosti. 
 Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pismenom obliku ili usmenom izjavom na 
zapisnik Jedinstvenom upravnom odjelu. 
 Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju. 
 

Članak 29. 
 
 Prvostupanjsko rješenje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 1., 2., 3. i 4. 
ove Odluke, donosi Jedinstveni upravni odjel. 
 O ostvarivanju prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 5. i 6. ove Odluke, općinski načelnik  
donosi zaključak. 
 Rješenje o oslobađanju plaćanja troškova komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni 
odjel. 
 O žalbi protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka, odlučuje Koprivničko-križevačka županija, 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Članak 30. 
 
 Prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 1., 2., 3. i 4. ove Odluke neće se ostvariti, odnosno 
prestat će samcu i kućanstvu za koje Socijalno vijeće ocijeni da žive u znatno povoljnijim materijalnim 
i drugim socijalnim prilikama od onih koje se mogu ostvariti sredstvima iz članka 9. ove Odluke. 
 



 
Članak 31. 

 
 Sva prava iz socijalne skrbi ostvaruju se od dana pokretanja postupka. 
 Prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 3. ove Odluke ostvaruju se do daljnjega, dok korisnik 
ispunjava uvjete. 
 Prava iz socijalne skrbi iz članka 21. točaka 1. i 2. ove Odluke, ostvaruju se dok korisnici 
ispunjavaju uvjete, a najdulje do završetka tekuće pedagoške, odnosno školske godine. 

 
Članak 32. 

 
 Korisnici prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 3.. ove Odluke, dužni su svakih 12 mjeseci u 
odnosu na mjesec pokretanja postupka za ostvarivanje prava, Jedinstvenom upravnom odjelu 
dostaviti dokaze o prihodima kućanstva ostvarenim u prethodna 3 mjeseca, a korisnici prava iz 
socijalne skrbi iz članka 3. točke 1. ove Odluke i dokaze o iznosima troškova stanovanja za tekući 
mjesec. 
 Korisnici prava iz socijalne skrbi iz članka 3. točke 1. ove Odluke, te članka 21. točaka 1. i 2. 
ove Odluke, dužni su u roku od 8 dana prijaviti svaku promjenu činjenice i okolnosti koja može 
utjecati na ostvarivanje i visinu prava. 
 Ako se promijene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne 
skrbi, Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje. 
 Ako korisnik socijalne skrbi promjenom činjenice i okolnosti iz stavka 2. ovoga članka i nadalje 
ispunjava uvjete za ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi u manjem ili većem iznosu od do 
sada ostvarenog, Jedinstveni upravni odjel će donijeti novo rješenje s prvim danom sljedećeg 
mjeseca. 
 Ako korisnik socijalne skrbi promjenom činjenice i okolnosti iz stavka 2. ovoga članka više ne 
ispunjava uvjete za daljnje ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Jedinstveni upravni odjel će 
donijeti rješenje o prestanku prava s posljednjim danom tekućeg mjeseca. 
 Korisnicima socijalne skrbi koji ne dostave dokaze iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni 
upravni odjel po službenoj dužnosti donosi rješenje o prestanku ostvarivanja pojedinog prava iz 
socijalne skrbi. 
 

Članak 33. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“. 
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