
 Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 33/12) i 
članka 32. i 94. Statuta Općine Kaptol ("Službeni glasnik Općine Kaptol" broj 03/09 i 
02/13), Općinsko vijeće Općine Kaptol na svojoj  4. sjednici održanoj 12.  studenog 
2013. godine donijelo je slijedeće 
 
 

 I Z M J E N E   P R A V I L N I K A 
o utvrđivanju kriterija za ostvarivanje prava 

na podmirenje dijela troškova stanovanja 
 
 

 
Članak 1. 

Članak 2. mijenja se i glasi: 
 „Pravo na podmirivanje dijela troškova stanovanja imaju samac ili obitelj koji 
imaju prebivalište na području Općine Kaptol  ako mjesečni prihod samca ili obitelji u 
posljednja tri mjeseca  prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut 
postupak po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu iznosa pomoći za uzdržavanje  
utvrđenih  prema članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi.“ 
 
 

Članak 2. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 
 „Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti  samcu ili obitelji 
koja ne koriste stan koji je po svojim obilježjima iznad  obilježja   potrebnih za 
zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji sukladno  članku 38. 
Zakona o socijalnoj skrbi. 
 Iznimno, pravo na podmirivanje dijela troškova stanovanja imaju korisnici 
koji su zbog posebnih životnih okolnosti dovedeni u tešku materijalnu situaciju o 
čemu procjenu vrši  Socijalno vijeće Općine Kaptol.“ 
 
 

Članak 3. 
Članak 5. mijenja se i glasi: 
 Ukoliko udovoljavaju uvjetima iz članka 2. ovog Pravilnika, korisnicima  
prava na podmirivanje troškova stanovanja bit će odobrena pomoć za plaćanje dijela  
troškova stanovanja (najamnina, električna energija, grijanje, voda i odvodnja) do 
iznosa  polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili obitelji utvrđenih prema 
članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi. 
 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno 
korisniku ili plaćanjem djelomično ili u cijelosti računa ovlaštenoj pravnoj osobi ili 
fizičkoj osobi  koja je izvršila uslugu. 
 Korisnici prava na podmirivanje troškova stanovanja odobrit će oslobađanje 
plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu za vrijeme trajanja pomoći za 
podmirenje troškova stanovanja.“ 
 

Članak 4. 
Članak 6. mijenja se i glasi: 
 „Za ostvarivanje prava na podmirivanje dijela troškova stanovanja podnosi se 
zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaptol. 



 Uz zahtjev podnositelj je dužan dostaviti i dokaze potrebne za ostvarivanje 
prava i to: 

1. dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 2. ovog Pravilnika, 
2. uvjerenje o prebivalištu ili fotokopiju osobne iskaznice, 
3. uplatnicu za utrošak električne energije i vode, 
4. izjavu o broju članova obitelji i veličini stambenog objekta, 
5. ukoliko se pravo ostvaruje prema članku 4. stavak 2. Pravilnika potrebno 

je dostaviti fotokopiju odreska mirovine i fotokopiju medicinske 
dokumentacije.“ 

 
 

Članak 5. 
 Ove  Izmjene  Pravilnika   objavit će se  u "Službenom glasniku  Općine 
Kaptol ",  a stupaju na snagu  01. siječnja 2014. godine. 
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