Na osnovi članka 19. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“) broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 14. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 57/11.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene
novine Grada Pazina“ broj 11/09. i 7/13.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na svojoj sjednici
održanoj 26. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/00., 9/06., 16/09. i 19/12.)
u članku 15. dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:
„Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 10. do 12. ove Odluke, za treće i svako sljedeće
dijete iz obitelji, uz uvjet da je dvoje ostale djece predškolske dobi ili se redovno školuju (najdulje do
26-te godine života), roditelj djeteta ima pravo na naknadu u visini od 75% troškova prehrane djeteta u
Osnovnoj školi.
Pravo na pomoć iz stavka 3. ovog članka imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili očevi s
prebivalištem na području Općine Cerovlje.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 550-01/13-01/29
URBROJ: 2163/06-02-02-13-1
Cerovlje, 26. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada

Na osnovi članka 19. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“) broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.), članka 22. Zakona o
socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 33/12.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje („Službene
novine Grada Pazina“ broj 11/09.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na svojoj sjednici održanoj 18.
rujna 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/00., 9/06. i 16/09.) u
članku 7. stavku 1. dodaje se nova točka, točka 6. koja glasi:
„6. Pravo na pomoć za podmirivanje troškova prijevoza djeteta s posebnim potrebama i
pratioca na tretman u ustanove kategorizirane za njihove potrebe (dalje: pravo na pomoć za
podmirivanje troškova prijevoza).»
Članak 2.
Nakon članka 25b. dodaje se nova podtočka, podtočka 2.6. i novi članak, članak 25c. tako da
tekst glasi:
«2.6. Pravo na pomoć za podmirivanje troškova prijevoza
Članak 25c.
Pravo na pomoć za podmirivanje troškova prijevoza djeteta s posebnim potrebama do
petnaeste godine života i njegovog pratioca - na tretman u ustanove kategorizirane za njegove potrebe,
ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 10. do 12. ove Odluke, kad način podmirivanja
takvih troškova nije uređen drugim propisima i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena
Rješenjem Centra ili Potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela o utvrđivanju primjerenog oblika
rehabilitacije odnosno školovanja.
Visina prava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na temelju Potvrde o pohađanju takve
ustanove i stvarnih izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne karte od mjesta prebivališta korisnika
do dotične ustanove, sve na rok dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi.”
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.
KLASA: 550-01/12-01/15
URBROJ: 2163/06-02-02-12-1
Cerovlje, 18. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivan Jurada, v. r.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 73/97.,
27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/07.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje («Službene
novine Grada Pazina» broj 11/09.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj 22. rujna
2009. godine donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI
Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Pazina“ broj 3/00. i 9/06.) u članku 3.
stavku 1. tekst “Poglavarstvo Općine Cerovlje“ zamjenjuje se tekstom “Općinski načelnik Općine
Cerovlje (dalje: Općinski načelnik)“.
Članak 2.
U članku 25. stavku 2. izraz „Poglavarstvo“ zamjenjuje se izrazom „Općinski načelnik“.
Članak 3.
U članku 25b. stavku 1. izraz „Poglavarstvo Općine Cerovlje“ zamjenjuje se izrazom
„Općinski načelnik“.
Članak 4.
U članku 29. stavku 1. tekst „Poglavarstvo Općine Cerovlje„ zamjenjuje se tekstom „Općinski
načelnik“, a u stavku 2. istog članka izraz „Poglavarstva“ zamjenjuje se izrazom „Općinskog
načelnika“.
Članak 5.
U članku 30. i članku 36. stavku 1. izraz „Poglavarstvo“ u odgovarajućem padežu zamjenjuje
se izrazom „Općinski načelnik“ u odgovarajućem padežu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

KLASA: 550-01/09-01/11
URBROJ: 2163/06-02-02-09-1
Cerovlje, 22. rujna 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Jurada

Na temelju članka 25b. stavka 1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Cerovlje («Službene
novine Grada Pazina» broj 3/00. i 9/06.) i članka 32. Statuta Općine Cerovlje («Službene novine
Grada Pazina», broj 9/06.), Općinsko poglavarstvo Općine Cerovlje na svojoj sjednici održanoj dana
11. prosinca 2007. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

1. Za svako novorodeno dijete u 2008. godini određuje se jednokratna novčana pomoć za nabavu
opreme za novorođenče u iznosu od 2.000,00 kuna.
2. Jednokratna novcana pomoc dodjeljuje se na zahtjev roditelja uz predocenje dokaza o
prebivalištu roditelja i dokaza o rodenju djeteta, te eventualno druge dokaze u skladu s Odlukom o
socijalnoj skrbi Općine Cerovlje.
3. Za financiranje pomoći iz točke 1. ovoga Zaključka koristit će se namjenska sredstva
planirana na poziciji 87. Proračuna Općine Cerovlje za 2008. godinu – «Naknade za novorođenu
djecu».
4. Ovaj Zakljucak objavit ce se u Službenim novinama Grada Pazina i Opcina Cerovlje,
Gracišce, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjuje se od 01.siječnja
2008. godine.

KLASA: 550-01/07-01/08
URBROJ: 2163/06-01-02-07-1
Cerovlje, 11. prosinca 2007.

POGLAVARSTVO OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik Poglavarstva
Mirko Opašić, v.r.

Na osnovi članka 19. i 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(Narodne novine broj 33/01., 60/01. i 129/05.), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne
novine broj 73/97., 27/01., 59/01., 82/01. i 103/03.,) i na članka 16. Statuta Općine Cerovlje
(Službene novine Grada Pazina broj 19/01.), Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj
07. ožujka 2006. godine donijelo je

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.
U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina broj 3/00.) u
članku 7. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka, točka 5. koja glasi:
«5. Pravo na pomoć za opremu za novorođenče.»
Članak 2.
Iza članka 25. dodaje se nova podtočka, podtočka 2.5. i novi članak, članak 25a i članak
25b, koji glase:
«2.5. Pravo na pomoć za opremu za novorođenče»
Članak 25a.
Za svako novorođeno dijete roditelju djeteta dodijelit će se jednokratna pomoć za nabavu
opreme za novorođenče – neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 10. do 12. ove Odluke.
Pravo na dodjelu pomoći iz stavka 1. ovog članka imaju roditelji, odnosno samohrane
majke ili očevi ako jedan od roditelja ima stalno prebivalište na području Općine Cerovlje
najmanje godinu dana prije rođenja djeteta.
Jednokratna pomoć dodjeljuje se na zahtjev roditelja uz predočenje dokaza o prebivalištu i o
rođenju djeteta o čemu Jedinstveni upravni odjel donosi Zaključak.
Članak 25b.
Visinu jednokratne novčane pomoći utvrđuje Poglavarstvo Općine Cerovlje do kraja
tekuće za narednu godinu, o čemu donosi zaključak.
Iznimno iz stavka 1. ovoga članka zaključak o visini pomoći u 2006. godinu donijet će
Općinsko vijeće Općine Cerovlje.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje,
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan, a primjenjivat će se od 01.
siječnja 2006. godine.

KLASA: 550-01/06-01/02
URBROJ: 2163/06-02-02-06-1
Cerovlje, 07. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE CEROVLJE
Predsjednik
Općinskog vijeća
Mirko Opašić, v.r.

