
N A C R T 

 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj: 157/13, 

152/14,  99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19), članka 7. Odluke o socijalnoj skrbi (“Glasnik Zagrebačke 

županije” br. 28/12) te članka 18. Statuta Općine Farkaševac ("Glasnik Zagrebačke županije" broj: 

19/09, 32/12, 9/13, 14/13, 3/18 i 8/20), na prijedlog Općinskog načelnika Općine Farkaševac, Općinsko 

vijeće Općine Farkaševac na __. sjednici održanoj _______ 2020. godine, donijelo je 

 

 

I. IZMJENE PROGRAMA 

POTREBA U DIJELU SOCIJALNE SKRBI  NA PODRUČJU 

OPĆINE FARKAŠEVAC ZA 2020. GODINU 

 

 

I.  
 

Temeljem uputa Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Programu 

potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Farkaševac («Glasnik Zagrebačke županije» broj 

46/19), u točki II. Oblici socijalne pomoći – tablični prikaz Programa, pod rednim brojem 2. Troškovi 

stanovanja socijalno ugroženih osoba, Vrsta rashoda pod a) Stanovanje – pomoć za komunalne troškove 

mijenja se i glasi: 
 “a) Stanovanje – troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja i 

drugih troškova stanovanja u skladu s posebnim propisima”. 

 

II. 

 

 Točka III. Programa mijenja se i glasi: 

 “Prava iz ovog programa ostvaruju se podnošenjem pismenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Farkaševac, obrazloženog sa priloženim dokazima.   

 O priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja Jedinstveni upravni odjel vodi upravni 

postupak i donosi rješenje, osim za pomoći za ogrijev na koji imaju pravo korisnici zajamčene 

minimalne naknade, a koje se financiraju iz Županijskog proračuna. 

 Prava na sredstva socijalne pomoći priznavat će se sukladno odredbama Odluke o socijalnoj 

skrbi (“Glasnik Zagrebačke županije” br. 28/12). 

   

III 
 

 U ostalom dijelu Program ostaje neizmjenjen. 
 

IV 

 

 Ova I. Izmjena Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Farkaševac u 2020. 

godini stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Glasniku Zagrebačke županije”. 

 

 

KLASA: 550-02/19-01/03 

URBROJ: 238/08-01-20-2 

Farkaševac, _____________ 2020. 
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