REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 551-/01-18-01-10
URBROJ: 2133/05-01-18-8
Ozalj, 03. rujna 2018.
Na temelju članka 3. i članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj (NN broj 157/13, 152/14,
99/15, 52/16, 16/17, 130/17), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja broj 2/18 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 03. rujna
2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Ozlja
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Grada Ozlja (''Službeni glasnik'' Grada Ozlja 8/17, 2/18,
4/18) u članku 19. dodaje se stavak 3. koji glasi:
“Gradonačelnik može zaključkom odobriti oblik pomoći sklapanjem ugovora o
donaciji za štićenika (štićenike) domova za djecu bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske
skrbi, sa prebivalištem na području Grada Ozlja, radi pružanja financijske pomoći pri
osamostaljivanju djeteta, nakon što napusti dom za djecu.“
Članak 2.
U članku 11. st. 2. riječi „(presliku osobne iskaznice)“ zamjenjuju se riječima „(dati
na uvid osobnu iskaznicu)“, a iza riječi „zajamčenu minimalnu naknadu“, dodaje se zarez i
riječi „i uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva“.
U članku 13. stavku 2. riječi „preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika“
zamjenjuju se riječima „dati na uvid osobne iskaznice roditelja ili skrbnika“, a iza riječi
„skrbnika“ dodaje se zarez i riječi „ uvjerenje o prebivalištu učenika“.
U članku 14. st. 2. riječi „presliku važeće osobne iskaznice roditelja“ zamjenjuju se
riječima „dati na uvid važeću osobnu iskaznicu roditelja“.
U članku 16. st. 2. riječi „ preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika“ zamjenjuju
se riječima: „dati na uvid osobne iskaznice roditelja ili skrbnika“, a iza riječi „i rodne listove
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za djecu“, dodaje se zarez i riječi:„ uvjerenje o prebivalištu djece i izjava o članovima
zajedničkog domaćinstva sa izjavom o privoli davanja osobnih podataka“, a u stavku 4. riječi
„preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika“ zamjenjuju se riječima „dati na uvid osobne
iskaznice roditelja ili skrbnika“, a iza riječi: „rodne listove za djecu“ dodaje se zarez i riječi:
„uvjerenje o prebivalištu djeteta, izjava o članovima zajedničkog domaćinstva i izjave o
osobnim podacima“.
U članku 17. st. 2. riječi: „preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika,“
zamjenjuju se riječima: „dati na uvid osobne iskaznice roditelja ili skrbnika,“ te iza riječi:
„ustanove“ umjesto točke stavlja se zarez i riječi: „uvjerenje o prebivalištu za dijete, izjava o
članovima domaćinstva, izjava o osobnim podacima te dokaz o statusu samohranog roditelja“
U članku 18. st. 2 riječi: „presliku osobne iskaznice“ zamjenjuju se riječima: „dati na
uvid osobnu iskaznicu“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenom glasniku'' Grada Ozlja.
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Zoretić
DOSTAVITI:
1.Ured državne uprave
u Karlovačkoj županiji,
2.''Službeni glasnik'' Grada Ozlja,
3.Odsjek za proračun i financije
4.Dokumentacija,
5.Pismohrana
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