
        
 
 
 
                                                                                                                                                         
 
        REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
           OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
                 Općinsko vijeće 
 
KLASA: 551-01/15-01/08 
URBROJ: 2188/02-03-16-2 
Rokovci, 21. lipnja  2016. godine 
 
 
 Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14,  
99/15 i 52/16) i članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 23. sjednici održanoj 21. lipnja 
2016. godine donijelo je 
 
 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke 
o socijalnoj skrbi na području 

Općine Andrijaševci 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-
srijemske županije broj 15/15), u članku  5., stavak 1.,  iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja 
glasi: 
 
„Pomoć za prilagodbu stambenog prostora osobama s invalidnošću, tjelesnim oštećenjem i slično.“ 

 
 

Članak 2. 
 

Iza članka 13. dodaje se novi podnaslov koji glasi: 
 
 „9. Pomoć za prilagodbu stambenog prostora osobama s invalidnošću, tjelesnim oštećenjem i 
slično.“, a iza podnaslova 9. „Pomoć za prilagodbu stambenog prostora osobama s invalidnošću, 
tjelesnim oštećenjem i slično“ dodaje se novi članak 13. a.  koji glasi: 
 

„Pomoć za prilagodbu stambenog prostora osobama s invalidnošću, tjelesnim oštećenjem i 
slično priznaje se korisniku kojemu je utvrđeno postojanje invalidnosti, tjelesnog oštećenja i slično, 
a kojemu stambeni prostor nije prilagođen životnim potrebama osoba s invalidnošću, tjelesnim 
oštećenjem i slično. 
 Pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se temeljem pisanog zahtjeva općinskom 
načelniku uz dostavu odgovarajućeg dokaza kojim navedeni korisnik dokazuje postojanje 
invalidnosti, tjelesnog oštećenja i slično te odgovarajućeg dokaza (fotografije postojećeg stambenog 



prostora), kao i obavljenog očevida predmetnog stambenog prostora iz kojeg je vidljivo da stambeni 
prostor korisnika nije prilagođen životnim potrebama osoba s invalidnošću, tjelesnim oštećenjem i 
slično. 
 Pomoć iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se  u svrhu prilagodbe stambenog prostora 
osoba s invalidnošću, tjelesnim oštećenjem i slično temeljem odluke općinskog načelnika o dodjeli 
pomoći, a sukladno pisanom zahtjevu korisnika te se može ostvariti  u obliku novčane pomoći i 
pomoći u naravi.“ 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske 
županije. 
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