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O b r a z l o ž e nj e  
Prijedloga odluke o socijalnoj skrbi  

 
I. UVOD  
  

Grad Rijeka započeo je 1993. godine s provedbom socijalnog programa, reguliranog 
gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi, u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili 
socijalnoj isključenosti kojima se pruža socijalna zaštita ili se u njih ulaže kako bi prevladali 
nepovoljne životne okolnosti.  

Važeću Odluku o socijalnoj skrbi donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 18. 
prosinca 2014. godine, objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 14/14 od 
dana 23. prosinca 2014. godine a stupila je na snagu osmoga dana od dana objave. Važeća 
Odluka o socijalnoj skrbi donijeta je temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne 
novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17 u daljnjem tekstu: Zakon). 

Odluka o socijalnoj skrbi kontinuirano se unapređuje u skladu s relevantnim 
statističkim pokazateljima (npr. Pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti, Državni zavod 
za statistiku), podacima istraživanja (npr. Evaluacija socijalnog programa iz perspektive 
korisnika, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb), trendovima 
suvremenih socijalnih politika (npr. The Europe 2020 strategy) te aktualnim političkim 
odlukama i mjerama (npr. upravo provedena Reforma poreznog sustava, najavljena 
poskupljena pojedinih energenata i sl.). 

Recentne analize gradskog socijalnog programa ukazale su na potrebu zaštite nekih 
skupina stanovništva koje do sada nisu bile obuhvaćene socijalnim mjerama. Radi se o 
jednoroditeljskim obiteljima s niskim prihodima i radno neaktivnim osobama starijim od 65 
godina bez prihoda.  

Naime, istraživanja pokazuju da je rizik jednoroditeljskih obitelji od siromaštva 
iznadprosječan u gotovo svim europskim zemljama, a stope siromaštva djece u 
jednoroditeljskim obiteljima četiri  puta veće od onih u dvoroditeljskim obiteljima. Zadnji 
podaci Državnog zavoda za statistiku o pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti u 
2015. također tu skupinu prikazuju jednom od najugroženijih s obzirom da stopa siromaštva 
za njih iznosi 33,1% (osobe koje imaju dohodak ispod praga siromaštva). Nadalje, roditelji u 
jednoroditeljskim obiteljima izloženi su većim naporima te preuzimaju veći psihički i tjelesni 
teret dječjeg odgoja i odgovornosti za djecu. Također, u suvremenim socijalnim politikama 
skupina osoba starije životne dobi prepoznaje se kao jedna od najugroženijih skupina. 
Potvrđuju to i noviji statistički podaci Državnog zavoda za statistiku prema kojima 26,3% 
starijih osoba u dobi od 65 godina naviše imaju dohodak ispod praga siromaštva, kao i da je 
ta stopa u porastu. S obzirom na dob, radi se o najugroženijoj skupini stanovnika.  

Pored toga, pokazala se potreba za dodatnom zaštitom i osnaživanjem određenih 
skupina dosadašnjih korisnika gradskog socijalnog programa uvođenjem novih mjera 
socijalne zaštite ili proširivanjem postojećih. Radi se o korisnicima zajamčene minimalne 
naknade (najviše izloženi siromaštvu), građanima s prihodima nižim od gradskih cenzusa 
prihoda (žive na granici siromaštva), osobama s težim oštećenjima zdravlja i invaliditetom (u 
riziku od socijalne isključenosti), te korisnicima doplatka za djecu.   

Uvodno spomenuta evaluacija socijalnog programa pokazala je da većina kućanstava 
korisnika zajamčene minimalne naknade nije u mogućnosti osigurati primjerenu prehranu 
svim svojim članovima. Uz to, prateći pokazatelje o realizaciji gradskih socijalnih mjera 
ustanovljeno je da su korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju pomoću gradskog 
plina u nešto nepovoljnijem položaju od onih koji se griju uz pomoć električne energije, na 
drva ili su korisnici centralnoga grijanja. Također, pokazalo se da su samci nešto slabije 
zaštićeni nego višečlana kućanstva, iako su prema pokazateljima siromaštva jedna od 
ugroženijih skupina građana (stopa rizika od siromaštva u toj skupini iznosi 38,6%). Isto tako, 
ustanovljeno je da u ovoj skupini korisnika ima vrlo malo osoba koje redovito pohađaju 
srednju školu ili visokoškolske ustanove.  

Nadalje, u skupini korisnika gradskih socijalnih mjera koji imaju prihode niže od 
gradskih cenzusa prihoda s obzirom na broj članova kućanstva, ustanovljeno je da je cenzus 
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prihoda za samačko kućanstvo nešto niži od praga rizika od siromaštva za jednočlano 
kućanstvo u 2015. u Republici Hrvatskoj (cca. 2. 083,00 kuna mjesečno).  

Primjenom mjere na besplatnu zamjensku (prilagođenu) hranu za dojenčad s 
medicinskim indikacijom, ustanovljena je velika potreba za ovim oblikom pomoći kod 
korisnika dječjeg doplatka.   

Jedna od preporuka proizišla iz evaluacije socijalnog programa odnosi se na 
omogućavanje naknade na troškove stanovanja kategoriji osoba s težim promjenama 
zdravstvenog stanja ili invaliditetom, uključujući i djecu koja pri Centru za socijalnu skrb 
Rijeka ostvaruju pravo na uslugu rane intervencije te primatelje naknade do zaposlenja koji 
do sada nisu bili obuhvaćeni gradskim mjerama socijalne zaštite. S obzirom na pojačani rizik 
od socijalne isključenosti pokazala se potreba za dodatnom motivacijom ove skupine na 
zadržavanje u redovnom obrazovnom sustavu.   

Globalno, socijalnim mjerama trebalo bi nastojati smanjiti ili potpuno ukloniti rizike od 
teške materijalne deprivacije građana koja podrazumijeva da osoba živi u kućanstvu koje 
zbog financijskih razloga ne može zadovoljiti najmanje četiri od devet općeprihvaćenih 
Eurostatovih stavaka mjerila za siromaštvo (osoba nije u mogućnosti platiti kredit i/ili režije; 
nema novaca za ogrjev; ne može podmiriti iznenadne troškove; ne može si priuštiti meso, 
ribu ili odgovarajuću proteinsku hranu svaki drugi dan; ne može si omogućiti najmanje tjedan 
dana odmora godišnje izvan mjesta stanovanja; ne može si priuštiti automobil; ne može si 
priuštiti stroj za pranje rublja; ne može si priuštiti TV u boji i ne može si priuštiti telefon).  

Vodeći socijalni izazovi vezani uz socijalnu skrb na lokalnoj razini su prije svega 
zaštititi socijalne skupine koje su prepoznate kao one koje su najizloženije siromaštvu 
(uključujući i energetsko siromaštvo) i socijalnoj isključenosti. Ciljanim socijalnim mjerama 
treba im prije svega omogućiti zadovoljenje temeljnih životnih potreba (primjerena prehrana i 
uvjeti stanovanja) i općenito eliminirati rizike za njihovu socijalnu isključenost.   
 
II. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE  
 

Predložena Odluka o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu Odluka) ima šest glava i to: 
 

- glava I. Opće odredbe,  
- glava II. Korisnik socijalne skrbi,  
- glava III. Uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi,  
- glava IV. Prava iz socijalne skrbi,  
- glava V. Nadležnost i postupak,  
- glava VI. Prijelazne i završne odredbe.  

 
 

U nastavku daje se obrazloženje glava i pojedinih odredbi Prijedloga Odluke o  
socijalnoj skrbi.  

 
Opće odredbe  
  

U općim odredbama predložene Odluke o socijalnoj skrbi utvrđuje se da je Odluka  
opći akt kojim se temeljem Zakona utvrđuju prava koje osigurava Grad Rijeka propisana u 
Zakonu o socijalnoj skrbi, prava iznad standarda propisanih zakonom, uvjeti i način njihova 
ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.  
 Utvrđuje se da se riječi i pojmovi koji se koriste u Odluci, a koji imaju rodno značenje 
odnose jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 
 Općim odredbama određeno je da poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne 
skrbi propisanih Prijedlogom Odluke obavlja Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.  
  Nadalje, utvrđeno je da se prava iz socijalne skrbi propisana Odlukom ne mogu 
ostvariti na teret Grada Rijeke ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju 
prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 
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 Propisano je da poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za 
područje grada Rijeke, na osnovu ugovora. Ujedno je utvrđeno da broj korisnika koji mogu 
ostvariti pojedina prava propisana Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u 
proračunu Grada, osim kod ostvarivanja prava na koje je Grad obavezan Zakonom o 
socijalnoj skrbi. 
 
Korisnik socijalne skrbi  
 
 U ovoj glavi utvrđuje se da je pojam korisnika socijalne skrbi određen Zakonom o 
socijalnoj skrbi i Odlukom, te je propisano da prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom 
mogu ostvariti hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada, stranci i osobe bez 
državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada. 
 
Uvjeti za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi    
 
  U ovoj glavi Odluke  člankom 7. propisani su svi uvjeti (socijalni uvjet, uvjet prihoda, 
posebni uvjet, uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja, uvjet korištenja doplatka za djecu, 
uvjet darivanja krvi, uvjet mirovinskog prihoda, uvjet udomiteljstva, uvjet jednoroditeljstva te 
uvjet starije radno neaktivne osobe) temeljem kojih korisnik može ostvariti prava iz socijalne 
skrbi. U odnosu na važeću Odluku, predložena su dva nova uvjeta i to uvjet jednoroditeljstva 
i uvjet starije radno neaktivne osobe, proširenje postojećeg socijalnog uvjeta te postojećeg 
uvjeta prihoda koji se odnosi na samca. 
 Člankom 8. propisuje se da socijalni uvjet ispunjava Korisnik ako na temelju rješenja 
nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje jedno od ovih prava: pravo na zajamčenu 
minimalnu naknadu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu,  
pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu - uslugu rane intervencije 
(proširenje uvjeta u odnosu na važeću Odluku - pravo na naknadu do zaposlenja i pravo na 
socijalnu uslugu - uslugu rane intervencije). 

Člankom 9. propisuje se da uvjet prihoda ispunjava Korisnik - samac s prihodom do 
2.300,00 kuna (u važećoj Odluci  2.000,00 kuna). 

Člankom 16. propisuje se da uvjet jednoroditeljstva ispunjava Korisnik - obitelj koju 
čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu/djeci te da se za 
navedenog korisnika utvrđuje cenzus prihoda koji je za 20% viši u odnosu na cenzus prihoda 
utvrđen kod  uvjeta prihoda.  

Člankom 17. propisuje se da uvjet starije radno neaktivne osobe ispunjava Korisnik - 
osoba u dobi od 65 i više godina koja je bez osobnih prihoda.  
 
Prava iz socijalne skrbi  
 
 U ovoj glavi utvrđena su prava iz socijalne skrbi koje se ostvaruju temeljem prijedloga 
Odluke.  Prava iz socijalne skrbi su:  
 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja i to:  
  1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,  
  1.2. pravo na naknadu  za troškove električne energije,  
  1.3. pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije, 
  1.4. pravo na naknadu za troškove isporuke plina,   
  1.5. pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga,  
 2. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji, 

3. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, 
 4. pravo na besplatnu hranu za dojenčad,  
 5. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,  

6. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom     
boravku učenika osnovnih škola,  

 7. pravo na uslugu pomoći u kući,  
 8. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,  
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 9. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,  
          10. pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača,  
          11. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.  
          12. pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja,  
          13. pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole, 
          14. pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim 
studentima,  
          15. pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda.  
 
 Definirano je da se prava iz socijalne skrbi utvrđena prijedlogom ove Odluke ne mogu 
prenositi na drugu osobu, niti nasljeđivati te da Korisnik može istodobno ostvariti više 
pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi 
svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.  

Odredbama članaka 19. do 49. Prijedloga Odluke utvrđeni su sadržaj, uvjeti i način za 
ostvarivanje svakog pojedinog prava.   
  U odnosu na važeću Odluku predložena su četiri nova prava i to: pravo na pomoć za 
nabavu kućanskog uređaja, pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne 
škole, pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima i 
pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda.  
 U nastavku daje se obrazloženje pojedinih odredbi članaka prijedloga Odluke u glavi 
Prava iz socijalne skrbi koja su mijenjana u odnosu na važeću Odluku te se obrazlažu 
odredbe članaka prijedloga Odluke kojima se utvrđuju nova prava.  
 U odredbama članaka 20., 22., 25., 26., 27., 31., 32., 33., 34., 35. i 47. prijedloga 
Odluke u odnosu na važeću Odluku uvršten je novi uvjet jednoroditeljstva. 

 U odredbama članaka 20., 22., 25., 26. i 27. prijedloga Odluke u odnosu na važeću 
Odluku uvršten je socijalni uvjet u cijelosti.   
 U odredbi članka 26. prijedloga Odluke, pravo na naknadu za troškove isporuke plina 
prošireno je u odnosu na važeću Odluku (članak 24.) te se utvrđuje da pravo na naknadu za 
troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja, Korisnik može ostvariti ako ispunjava 
jedan od uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva te da se pravo  ostvaruje 
se kako slijedi: Korisniku koji ostvaruje pravo na socijalni uvjet - pravo na zajamčenu 
minimalnu naknadu nadoknađuje se 100% iznosa mjesečnog troška isporuke plina; 
Korisniku koji ostvaruje pravo na uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva te socijalni uvjet - 
pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na naknadu do 
zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu - uslugu rane intervencije nadoknađuje se 50% iznosa 
mjesečnog troška isporuke plina.  
 U odredbi članka 29. prijedloga Odluke, pravo na pomoć za uslugu prehrane u pučkoj 
kuhinji prošireno je u odnosu na važeću Odluku (članak 27.) na sve Korisnike koji ostvaruju 
pravo na zajamčenu minimalnu naknadu bez obzira na radnu sposobnost te je ukinuto 
ograničenje broja obroka.  

U odredbi članka 32. prijedloga Odluke, pravo na besplatnu hranu za dojenčad 
prošireno je u odnosu na važeću Odluku (članak 30.) na Korisnike koji ispunjavaju uvjet 
doplatka za djecu.    

U odredbi članka 46. prijedloga Odluke utvrđuje se novo pravo u odnosu na važeću 
Odluku, pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja.  

U odredbi članka 47. prijedloga Odluke utvrđuje se novo pravo u odnosu na važeću 
Odluku, pravo na nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole. 

U odredbi članka 48. prijedloga Odluke utvrđuje se novo pravo u odnosu na važeću 
Odluku, pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima. 

U odredbi članka 49. prijedloga Odluke utvrđuje se novo pravo u odnosu na važeću 
Odluku, pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda. 
 
Nadležnost i postupak  
  
 U ovoj glavi predložene Odluke propisan je postupak za ostvarivanje prava iz 
socijalne skrbi utvrđenih Odlukom. Utvrđeno je da je postupak hitan te da se pokreće na 
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zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera,  
punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu 
skrb. 
 Propisano je da se zahtjev podnosi Odjelu te da je uz zahtjev za pokretanje postupka 
za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj dužan 
dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za 
ostvarivanje prava.  
 Nadalje, propisano je da Odjel može odlučiti o posebnom ispitivanju relevantnih 
činjenica i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji 
podnositelja zahtjeva ili na drugi odgovarajući način. 
 Utvrđeno je da o zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom 
Odlukom u prvom stupnju odlučuje Odjel rješenjem ako Odlukom nije drugačije određeno, te 
da o žalbi protiv rješenja o priznavanju prava na naknadu troškova stanovanja odlučuje 
nadležno tijelo Primorsko-goranske županije a protiv rješenja Odjela o ostvarivanju ostalih 
prava utvrđenih Odlukom  ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.  
  Propisano je da je Odjel dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava 
iz socijalne skrbi propisanih Odlukom.  
 Posebno je razrađen postupak vraćanja neosnovane primljene pomoći te je utvrđena 
mogućnost sklapanja nagodbe o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene pomoći pri 
čemu će se uzimati u obzir imovno stanje i socijalni status Korisnika.  
 
Prijelazne i završne odredbe  
 
  U ovoj glavi propisano je da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 
važeća  Odluka o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14) te je 
propisano da ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim 
novinama Grada Rijeke".  
 
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE  
 
 Financijska sredstva za provođenje ove Odluke osigurat će se u proračunu Grada 
Rijeke.  
 
IV. SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  
 

 Odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 
85/15) propisana je obveza jedinicama lokalne samouprave da u svrhu savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću javno objave na internetskim stranicama, na lako pretraživ način i 
u strojno čitljivom obliku nacrte općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za život 
lokalne zajednice odnosno kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.  

Ocjenjujući sadržaj ovoga akta takvim, Gradonačelnik ga je uvrstio u Plan 
savjetovanja sa javnošću za 2017. godinu.  

Nacrt akta objavljen je na www.rijeka.hr. radi provedbe internetskog savjetovanja s 
javnošću u razdoblju od 27. veljače do 13. ožujka 2017.godine.  

Svrha savjetovanja je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u 
svezi predloženih mjera. 
 U svezi navedenog, napominje se da je na Nacrt predmetnog akta pristigla 1 
primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti u vremenu trajanja savjetovanja. 
 Sukladno obvezi iz odredbi citiranog Zakona o pravu na pristup informacijama, o 
provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću sastavljeno Izvješće, u prilogu, koje 
će se objaviti na www.rijeka.hr.  
 
 
 
 
 

http://www.rijeka.hr/
http://www.rijeka.hr/
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Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 
157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 24/09,11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ____________ 2017. 
godine, donijelo je  
 

O D L U K U  
o socijalnoj skrbi  

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
  

 Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka (u 
daljnjem tekstu: Grad) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: 
Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, 
korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.  
 Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 
jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  
 

Članak 2. 
 

 Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom 
obavlja Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel). 
 

Članak 3. 
 

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada  
ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret 
Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.  
 

Članak 4. 
  

 Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom 
Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za područje grada (u 
daljnjem tekstu: nadležno tijelo za socijalnu skrb), na temelju ugovora.  
 Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 18. ove 
Odluke (prehrana, pomoć u kući i slično) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za 
obavljanje tih usluga, na temelju ugovora.  
 Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom 
Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju  
ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.  
 
II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI  
 

Članak 5. 
  

 Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom i 
ovom Odlukom.   
 

Članak 6. 
 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim 
državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke te strancima i osobama bez 
državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke.    
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III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI  
 

Članak 7. 
  

 Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 18. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako 
ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
a) socijalni uvjet,  
b) uvjet prihoda,  
c) posebni uvjet,  
d) uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja, 
e) uvjet korištenja doplatka za djecu, 
f ) uvjet darivanja krvi, 
g) uvjet mirovinskog prihoda, 
h) uvjet udomiteljstva,  
i)  uvjet jednoroditeljstva,  
j)  uvjet starije radno neaktivne osobe.  
 
1. Socijalni uvjet  

Članak 8.  
 

 Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu 
skrb, ostvaruje jedno od ovih prava:  
 - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,  
 - pravo na doplatak za pomoć i njegu,  
 - pravo na osobnu invalidninu, 

- pravo na naknadu do zaposlenja,  
- pravo na socijalnu uslugu - uslugu rane intervencije. 

 
2. Uvjet prihoda  

Članak 9. 
 

 Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:  
 -  samac do 2.300,00 kuna,  
 -  dvočlano kućanstvo do 2.900,00 kuna,   
 -  tročlano kućanstvo do 3.900,00 kuna,  
 -  četveročlano kućanstvo  do 5.000,00 kuna,  
 - ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana 
povećava za 700,00 kuna.  
 Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog 
prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je 
podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja Korisnik 
ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način. 
 U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, 
odnosno pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore 
određeni Zakonom.   
 Iznos prihoda kućanstva iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na 
temelju propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije 
član toga kućanstva. 
 Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena 
ovom Odlukom, ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za 
zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.  
 
 
 
 
 



9 
 

3. Posebni uvjet 
Članak 10. 

 
 Posebni uvjet ispunjavaju:  
1. dijete, udovica i roditelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata, 
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja 
organizma sukladno zakonu), 
3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma 
sukladno zakonu), 
4.  dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata, 
5.  ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 
6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz 
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.  
 U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba 
iz stavka 1. ovoga članka izjednačeni su.  
 
4. Uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja 
 

Članak 11. 
 

 Uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja ispunjavaju:  
1. slijepe i gluhe osobe,  
2. osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,  
3. osobe oboljele od multiple skleroze, 
4. dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,  
5. druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više, 
6. osobe s intelektualnim oštećenjem.   
 
5. Uvjet korištenja doplatka za djecu 
 

Članak 12. 
  

 Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava Korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak 
za djecu sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.  
 
6. Uvjet darivanja krvi  

Članak 13. 
  

 Uvjet darivanja krvi ispunjavaju Korisnici koji su dobrovoljni darivatelji krvi, i to:  
            - muškarac sa 40 ili više darivanja, 
            - žena sa 25 ili više darivanja.  
 Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa, 
Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.  
 
7. Uvjet mirovinskog prihoda   

Članak 14.  
 

 Uvjet mirovinskog prihoda ispunjava Korisnik - umirovljenik čiji mjesečni iznos 
mirovine ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna.  
 U mjesečni iznos mirovine iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i zaštitni dodatak 
za tekući mjesec.  
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8. Uvjet udomiteljstva  
Članak 15. 

 
 Uvjet udomiteljstva ispunjava Korisnik - udomljeno dijete ili udomitelj djeteta, na 
temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu dugotrajnog 
smještaja.  
 
9. Uvjet jednoroditeljstva  

Članak 16. 
 

 Uvjet jednoroditeljstva ispunjava Korisnik - obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i 
jedan roditelj koji sam brine o djetetu/djeci.  
 Za Korisnika iz stavka 1. ovoga članka, gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu 
koji je za 20% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke. 
 
10.  Uvjet starije radno neaktivne osobe   
 

Članak 17. 
 

 Uvjet starije radno neaktivne osobe ispunjava Korisnik - osoba u dobi od 65 i više 
godina koja je bez osobnih prihoda. 
 
IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 
 

Članak 18. 
  

            Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:  
 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, i to:  
      1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,  
      1.2. pravo na naknadu  za troškove električne energije, 
                 1.3. pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije,  
      1.4. pravo na naknadu za troškove isporuke plina, 
      1.5. pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga,  
 2. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji, 

3. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta, 
 4. pravo na besplatnu hranu za dojenčad,  
 5.  pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,  

6. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom  
boravku učenika osnovnih škola,  

 7. pravo na uslugu pomoći u kući,  
 8. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,  
 9. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,  
          10. pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača,  
          11. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike, 
          12. pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja,  
          13. pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole, 
          14. pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim  
          studentima,  
          15. pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda.  
 Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu 
osobu niti nasljeđivati. 
 Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći 
iz stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je 
ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.   
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1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja  
 
1.1. Pravo na naknadu za troškove najamnine 
 

Članak 19. 
 

 Pravo na naknadu za troškove najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može 
ostvariti:  
 1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,  
 2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u 
vlasništvu pravne osobe,  
 3) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u 
vlasništvu fizičke osobe.  

 
Članak 20. 

 
 Najmoprimac iz članka 19. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo 
na naknadu za troškove najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta: 

a) socijalni uvjet,  
b) uvjet prihoda, 
c) uvjet jednoroditeljstva.  

 Najmoprimac iz članka 19. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke, nema pravo na 
naknadu za troškove najamnine ako:  
 a) stan ili dio stana daje u podnajam, 
 b) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje, 
 c) ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.  
 

Članak 21. 
 

  Visinu naknade za troškove zaštićene i slobodno ugovorene najamnine za Korisnike 
iz članka 19. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik 
Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).  
  Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja 
mjeseca za protekli mjesec.  

 
Članak 22. 

  
 Najmoprimac iz članka 19. stavka 1. točke 3. ove Odluke može ostvariti pravo na 
naknadu za troškove najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta: 
 a) socijalni uvjet, 
 b) uvjet prihoda, 

c) uvjet jednoroditeljstva.   
 Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na naknadu za troškove 
najamnine ako:  

a) svi članovi njegova kućanstva nemaju prijavljeno prebivalište na adresi stana koji  
je u najmu,  
 b) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor 
o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),  
 c) stan ili dio stana daje u podnajam, 
 d) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u 
cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene, 
            e) ako je ugovor o najmu Korisnik sklopio sa srodnikom u ravnoj lozi. 
 Visinu naknade za troškove slobodno ugovorene najamnine za Korisnika iz članka 
19. stavka 1. točke 3. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik. 
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 Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca 
za protekli mjesec.  
1.2. Pravo na naknadu za troškove električne energije 
 

Članak 23. 
 

 Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao dijela troškova stanovanja, 
može ostvariti:  
 1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu, 
 2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu  za stan u 
vlasništvu pravne osobe, 
 3) osoba koja na temelju ove Odluke može ostvariti pravo na naknadu za troškove 
komunalnih usluga.  

 
Članak 24. 

  
Pravo na naknadu za troškove električne energije može ostvariti Korisnik iz članka 

23. ove Odluke koji ispunjava socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.  
 Visinu naknade za troškove električne energije za Korisnike iz članka 23. ove Odluke, 
za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik. 
 Korisniku nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno 
odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje, naknada za troškove 
električne energije nadoknađuje se u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog u  stavku 2. 
ovoga članka, ako ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka. 
 Pravo na naknadu za troškove električne energije ostvaruje se na način da se 
Korisnik za iznos visine naknade oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je 
izvršila uslugu isporuke električne energije. 
 Način ostvarivanja prava na naknadu za troškove električne energije utvrđuje se 
ugovorom koji Grad sklapa s trgovačkim društvom koje obavlja uslugu isporuke električne 
energije.  
 
1.3. Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije 
 

Članak 25. 
 

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije, kao dijela troškova 
stanovanja, Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:  
 a) socijalni uvjet,  
 b) uvjet prihoda, 

c) uvjet jednoroditeljstva.  
Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije Korisnik može ostvariti 

samo u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.   
 Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije nema Korisnik ako stan 
ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.  
 Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije ostvaruje se na način da 
se Korisniku nadoknađuje 50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene 
energije za grijanje. 
 
1.4. Pravo na naknadu za troškove isporuke plina 
 

Članak 26. 
 

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja,  
Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:  
 a) socijalni uvjet,  
 b) uvjet prihoda, 
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c) uvjet jednoroditeljstva.  
Pravo na naknadu za troškove isporuke plina ostvaruje se kako slijedi:  

            1) Korisniku koji ostvaruje pravo na socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu nadoknađuje se 100% iznosa mjesečnog troška isporuke plina, 

2) Korisniku koji ostvaruje pravo na uvjet prihoda, uvjet jednoroditeljstva te socijalni 
uvjet - pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, pravo na naknadu 
do zaposlenja i pravo na socijalnu uslugu - uslugu rane intervencije nadoknađuje se 50% 
iznosa mjesečnog troška isporuke plina.  

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina Korisnik može ostvariti samo u slučaju 
kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.   
 Pravo na naknadu za troškove isporuke plina nema Korisnik ako stan ili dio stana 
daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.  
 
1.5. Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga 
 

Članak 27. 
 

 Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, 
obuhvaća troškove usluga:  
 1. javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda - besplatno korištenje do 5m3 
vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva, 
 2. odvoza komunalnog otpada - besplatno korištenje usluge, 
 3.pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama - besplatno 
pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama do 12m3 godišnje.  
 Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik 
može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:  
 a) socijalni uvjet,  
 b) uvjet prihoda, 

c) uvjet jednoroditeljstva.  
Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik 

može ostvariti samo u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova 
stanovanja.   
 Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema 
Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge 
namjene.  

Članak 28. 
 

 Pravo na naknadu za troškove stanovanja iz članka 18. stavka 1. točke 1. podtočaka 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4 i 1.5. ove Odluke, nema Korisnik ako na području Republike Hrvatske ima 
u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili 
kuću za odmor te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove. 
 
2. Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji 
 

Članak 29. 
 

 Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako  
ispunjava socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.  
  

Članak 30. 
 

  Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji Korisniku se može uskratiti ako 
to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.  
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3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta 
 

Članak 31.  
 

 Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik koji 
ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,   
 b) uvjet prihoda,  
 c) posebni uvjet - dijete iz članka 10. stavka 1. točaka 2. i 4. ove Odluke, 

d) uvjet jednoroditeljstva.  
 Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta Korisnik može ostvariti do 
navršenih 12 mjeseci života djeteta.  
 Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje se na način da se 
Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona. 
 Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.  
 
4. Pravo na besplatnu hranu za dojenčad 
 

Članak 32. 
 

 Pravo na besplatnu hranu za dojenčad u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, koje 
djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), 
može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
 a) socijalni uvjet -  pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, 
 b) uvjet prihoda, 
 c) posebni uvjet  - dijete iz članka 10. stavka 1. točaka 2. i 4. ove Odluke, 

d) uvjet korištenja doplatka za djecu,  
e) uvjet jednoroditeljstva.  

 Pravo na besplatnu hranu za dojenčad Korisnik može ostvariti do navršenih 12 
mjeseci života djeteta.   

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu hranu za dojenčad podnosi se, u pravilu, 
Savjetovalištu za prehranu dojenčadi po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne 
medicinske sestre Doma zdravlja.  

 
5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima 
 

Članak 33. 
 

 Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtićima 
(cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih 
uvjeta: 
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koje je ostvario Korisnik 
na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu 
ili pravo na osobnu invalidninu ili pravo na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije koje je 
ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, 
 b) uvjet prihoda, 
 c) posebni uvjet - dijete iz članka 10. stavka 1. točaka 1., 2. i 4. ove Odluke, 
 d) uvjet korištenja doplatka za djecu,  
 e ) uvjet udomiteljstva, 

f) uvjet jednoroditeljstva. 
 Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:  
 1) za Korisnika koji ostvaruje pravo na socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet, 
uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva u 100%  iznosu pune mjesečne cijene,  
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 2) za Korisnika koji ostvaruje pravo na uvjet korištenja doplatka za djecu, u visini 
iznosa mjesečne cijene koju, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.  
 Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka razumijeva se 
mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić 
Rijeka.  
 
6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom  
boravku učenika osnovnih škola  
 

Članak 34. 
 

 Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika organizirane u osnovnim 
školama, može ostvariti  Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario Korisnik 
na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu 
ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za 
socijalnu skrb, 
 b) uvjet prihoda,  
 c) posebni uvjet - učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točaka  1., 2. i 4. ove 
Odluke,  
 d) uvjet udomiteljstva, 
 e)  uvjet jednoroditeljstva.  
 Punu mjesečnu cijenu troškova marende organizirane u osnovnim školama iz stavka 
1. ovoga članka snosi Grad.  

 
Članak 35.  

 
 Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane (marende i ručka) učenika u 
produženom boravku, odnosno cjelodnevnom boravku organiziranom u osnovnim školama 
može ostvariti  Korisnik ako  ispunjava jedan od ovih uvjeta: 
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario Korisnik 
na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu 
ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za 
socijalnu skrb, 
 b) uvjet prihoda,  
 c) posebni uvjet - učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točaka  1., 2. i 4. ove 
Odluke, 
 d) uvjet udomiteljstva, 

e) uvjet jednoroditeljstva.  
 Punu mjesečnu cijenu troškova prehrane u produženom, odnosno cjelodnevnom 
boravku u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.  
 
7. Pravo na uslugu pomoći u kući 
 

Članak 36.  
 

 Pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog starosti, tjelesnog, 
mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju  
prijeko potrebna pomoć  druge osobe, ako ispunjava sljedeće uvjete:  
 1)  ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet - pravo na osobnu invalidninu, 
 2) ako pomoć ne mogu osigurati roditelj, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner 
i djeca, 
 3)  ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,  
 4) ako nije otuđila nekretnine u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva 
za priznavanje prava, 
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 5) ako ne može to pravo u cijelosti ostvariti na temelju rješenja nadležnog tijela za 
socijalnu skrb. 
 Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.  
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući može 
ostvariti i osoba koja ispunjava socijalni uvjet - pravo na doplatak za pomoć i njegu, u slučaju 
preporuke nadležnog tijela za socijalnu skrb. 
 Za ostvarivanje prava na uslugu pomoći u kući, gradski cenzus prihoda utvrđuje se u 
iznosu koji je za 10% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke. 
  Pravo na uslugu pomoći u kući, pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovoga članka, 
može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko 
potrebna pomoć druge osobe.  
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući može 
ostvariti  i osoba  kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb priznato pravo 
na  50% cijene troškova usluge pomoći u kući. 
  U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući ostvaruje se na 
način da se osobi priznaje pravo na razliku do pune cijene troškova usluge pomoći u kući. 
 

Članak 37. 
  

 Pravo na uslugu pomoći u kući može obuhvatiti:   
 - organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću), 
 - obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju 
obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje 
pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), 
 - održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju 
drugih higijenskih potreba),  
 - zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.  
  

Članak 38. 
  

 Uslugu pomoći u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i 
fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom. 
 
8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza 
 

Članak 39. 
  

 Pravo na mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama unutar područja grada 
Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: 
Autotrolej) može ostvariti samac i kućanstvo odnosno predstavnik kućanstva, ako ispunjava 
jedan od ovih uvjeta: 
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu - ostvaruje pravo na 
besplatnu mjesečnu voznu kartu,  
 b) uvjet prihoda - ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte. 
 Pravo iz stavka 1. točke  b) ovoga članka ne može ostvariti samac odnosno 
predstavnik kućanstva ako je u radnom odnosu. 
 Kućanstvo  može ostvariti samo jednu mjesečnu voznu kartu (predstavnik 
kućanstva).  
 Odredba stavka 2.ovoga članka ne primjenjuje se na redovite učenike srednje škole i 
redovite studente koji to pravo ostvaruju sukladno članku 40. ove Odluke.  
 

Članak 40. 
  

 Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama unutar 
područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti redoviti 
učenik srednje škole i redoviti student ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
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 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,  
 b) uvjet prihoda.    
 Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama izvan područja 
grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti redoviti učenik i 
redoviti student koji pohađa nastavu izvan grada Rijeke ako ispunjava jedan od ovih uvjeta: 
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,  
 b) uvjet prihoda. 
 

Članak 41. 
  

 Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni 
prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
           a) posebni uvjet,  
           b) uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja, 
           c) uvjet darivanja krvi.  
 Korisnik iz stavka 1. točke b) ovoga članka može imati pratitelja koji ostvaruje pravo 
na besplatni prijevoz isključivo u prisutnosti Korisnika.  
  Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik koji je u radnom odnosu.  
  

Članak 42. 
  

 Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu, vrijedi:  
           - za učenike - do konca školske godine, odnosno do 31. kolovoza, 
           - za studente - do konca akademske godine, odnosno do 30. rujna, 
           - za ostale korisnike - do konca kalendarske godine.  
 
9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova 
 

Članak 43. 
 

 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i 
troškovi ukopa na općem polju) može ostvariti član obitelji umrlog, ako je umrli ispunjavao 
jedan od ovih uvjeta:   
 a) socijalni uvjet - pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu,  
 b) uvjet prihoda.  
 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i poznanik umrlog 
u slučaju kada umrli nije imao obitelj, ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta te ako 
je umrli ispunjavao jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.  
 Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne mogu ostvariti osobe iz 
stavaka 1. i 2. ovoga članka ako je umrli u trenutku smrti imao nekretninu ili ako je za života 
sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).  
 Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se član obitelji  
umrlog, odnosno poznanik umrlog oslobađa od plaćanja računa za te troškove.  
 Na temelju zahtjeva KD Kozala d.o.o., Grad će podmiriti pogrebne troškove iz stavka 
1. ovoga članka u slučaju kada umrli nije imao obitelj, odnosno ako je obitelj nepoznata ili 
nepoznatog boravišta. 
 
10. Pravo na smještaj  i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača 
 

Članak 44. 
 

 Pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača može, na teret Grada, 
ostvariti  Korisnik - psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako 
ispunjava jedan od ovih uvjeta: 

a) socijalni uvjet – pravo na osobnu invalidninu ili pravo na doplatak za pomoć i njegu,  
b) uvjet prihoda. 
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  Korisnik koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan 
je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju 
troškova smještaja i liječenja.  
  Kriterije za sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj 
bolnici Lopača te visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe iz stavka 2. 
ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.  
 Pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača nema Korisnik ako na 
području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za 
stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.  
 
11. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike 
 

Članak 45. 
  

 Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti Korisnik koji ispunjava uvjet 
mirovinskog prihoda. 
 Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka, umirovljenici 
se razvrstavaju kako slijedi:  
 - umirovljenici I. skupine - čija mirovina iznosi 1.000,00 kuna ili manje,  
 - umirovljenici II. skupine - čija mirovina iznosi od 1.000,01 kuna do 1. 400,00 kuna.    
 Visinu novčane pomoći po skupinama iz stavka 2. ovoga članka, za svaku godinu,   
utvrđuje Gradonačelnik.  
 Pomoć iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos 
novčane pomoći  doznačuje putem banke. 
 Pomoć iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca 
za protekli mjesec.  
  Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike nema umirovljenik ako na području 
Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za 
stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.  
 
12. Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja 
 

Članak 46. 
  

 Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja može ostvariti Korisnik - samac koji 
ispunjava  socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.    
 Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja Korisnik može ostvariti jednom 
godišnje.   
 Pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja ostvaruje se na način da se Korisniku 
pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona. 
 Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.  
 
13. Pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole  
 

Članak 47. 
 

Pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole može ostvariti  
Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:  
 a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario Korisnik 
na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu 
ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za 
socijalnu skrb, 
 b) uvjet prihoda, 
 c) uvjet udomiteljstva,  

d) uvjet jednoroditeljstva.  
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Pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole ostvaruje se na 
način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona. 
 Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.  
 
14. Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim 
studentima  
 

Članak 48. 
 

Pravo na novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole i redovitim studentima  
može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta: 

a) socijalni uvjet - pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario Korisnik 
na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu 
ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario redoviti učenik/student na temelju rješenja 
nadležnog tijela za socijalnu skrb, 

b) posebni uvjet - redoviti učenik srednje škole i redoviti student iz članka 10. stavka 
 1. točke 1. ove Odluke.  

Pravo na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti jednom  
godišnje.  

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku  
pomoć doznačuje putem banke.  
  Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje 
Gradonačelnik.  
 
15. Pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda 
 

Članak 49. 
 

 Pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda može ostvariti 
Korisnik ako ispunjava uvjet starije radno neaktivne osobe. 
 Visinu novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje 
Gradonačelnik.  
 Pomoć iz stavka 2. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku iznos 
novčane pomoći doznačuje putem banke. 
 Pomoć iz stavka 2. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca 
za protekli mjesec.  
 Pravo na novčanu pomoć starijim osobama bez osobnog prihoda nema Korisnik ako 
prihod kućanstva u kojem živi Korisnik prelazi gradski cenzus prihoda utvrđen u članku 9. 
stavku 1. ove Odluke te ako Korisnik na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili 
suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.  
 
V.  NADLEŽNOST I POSTUPAK  

 
Članak 50. 

  
 Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće 
se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, 
punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu 
skrb.   
 Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je hitan. 
 

Članak 51. 
  

 Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije 
utvrđeno.  
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 Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i 
imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.  
 Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno 
i kazneno.  
 Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i 
tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu 
odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.  
 Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih 
ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstvu  podnositelja zahtjeva - Korisnika 
ili na drugi odgovarajući način. 
  

Članak 52. 
  

 Ostvarivanje prava, u pravilu, počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 
podnošenja zahtjeva, osim u slučaju iz članka 31., 32., 36., 43., 44., 46., 47., i 48. ove 
Odluke. 
 Odjel može odlučiti da podnositelj zahtjeva započne s ostvarivanjem prava i za 
mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je zahtjev podnesen do petnaestog dana u mjesecu.  

 
Članak 53.  

 
 O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom odlučuje Odjel rješenjem, 
ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.  
 O žalbi protiv rješenja Odjela o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja 
odlučuje nadležno tijelo Primorsko - goranske županije, a o žalbi protiv rješenja Odjela o 
ostvarivanju ostalih prava propisanih ovom Odlukom odlučuje nadležno ministarstvo.  
 

Članak 54.  
 

 Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Odjelu prijaviti 
svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku 
od 15 dana od dana nastanka promjene.  
 U tijeku ostvarivanju prava iz članka 36. ove Odluke Korisnik je, u pravilu, dužan 
najmanje jednom godišnje dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi 
daljnje ostvarivanje prava.  
 Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz 
socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.  
  

Članak 55. 
  

 Odjel će na mjestu na kojem se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na 
prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokaza 
potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.  
 Informacije o mogućnostima ostvarivanja prava na utvrđenih Odlukom stranke mogu  
dobiti i putem web aplikacije Socijalni program Grada Rijeke.  
 

 
Članak 56. 

  
 Odjel je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
propisanih ovom Odlukom.  
 

Članak 57. 
  

 Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan 
je vratiti neosnovano primljenu naknadu, odnosno  pomoć  ako:  
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 - je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov 
udomitelj  znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan 
način ostvario pravo koje mu ne pripada,  
 - je ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio 
promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik ili 
njegov udomitelj  znao ili je morao znati, 
 - mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili 
mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem  iznosu od iznosa određenog u rješenju.  
 

Članak 58. 
  

 Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 57. ove Odluke, pozvat će Korisnika da 
neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana 
zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.  
   

Članak 59. 
  

 Odjel može sa Korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano 
primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje  i socijalni 
položaj Korisnika.  
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Članak 60. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/14). 
 

Članak 61. 
  

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama 
Grada Rijeke".  
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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:  
Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi  

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od dana 27. veljače 2017. godine pa do dana 
13. ožujka 2017. godine. 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u 
svezi prijedloga predloženih Nacrtom prijedloga Odluke o  socijalnoj skrbi  

 

Red
 broj 

Naziv dionika 
(pojedinac, 

organizacija, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 

primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje 
primjedbe ili 
prijedloga 

 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Podnositelj 
primjedbe nije 
suglasan  da 
podaci budu 
javno objavljeni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ne odnosi se 
na niti jedan 
članak 
Odluke 

 
  

 
 

 U tekstu primjedbe podnositeljica opisuje socijalnu 
situaciju člana obitelj te ukratko ističe da  smatra da 
je isti socijalni slucaj koji prima minimalnu naknadu, 
da je narušenog zdravlja te pored navedenog opisuje 
i stambenu problematiku narečenog.    

 
 

 
 

 
 
 
 
Primjedba se ne 
odnosi na niti 
jedan članak 
Odluke, već se 
radi o 
upoznavanju 
Odjela gradske 
uprave za 
zdravstvo i 
socijalnu skrb sa 
socijalnom 
situacijom člana 
obitelji.  
Slijedom 
navedenog ne 
prihvaća se 
primjedba na 
tekst Nacrta 
prijedloga Odluke 
o socijalnoj skrbi.  
U konkrentom 
slučaju Odjel za 
zdravstvo i 
socijalnu skrb 
ispitat će  
socijalnu situaciju 
člana obitelji 
podnositelja 
primjedbe radi 
utvrđivanje 
mogućnosti 
ostvarivanje prava 
iz Odluke o 
socijalnoj skrbi.  

 
Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigla je 1 primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti na Nacrt 
prijedloga Odluke o  socijalnoj skrbi. 
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