
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/39-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-123 
Rijeka, 24. 5. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 24. svibnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Sukladno odredbi članka 47. stavak 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada 
Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku godinu 
2017/18 učenicima osnovnih škola na slijedeći način:  
 Za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,  u 
slijedećim iznosima: 
I. -IV. razred ................................. 500,00 kuna 
V. - VIII. razred .......................... 1.000,00 kuna 

Za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu (isključivo 
za učenika) i pravo na osobnu invalidninu (isključivo za učenika), te Korisnicima koji ispunjavaju 
uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva  u sljedećim iznosima: 
I. -IV. razred ................................. 250,00 kuna 
V. - VIII. razred ............................. 500,00 kuna 

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka osigurana su u Proračunu 
Grada Rijeke za 2017. godinu Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, na 
aktivnosti Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora sa stavke rashoda 372 Ostale naknade 
građanima i kućanstvima iz proračuna. 

3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.  
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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Odjel gradske uprave za zdravstvo i  
                  socijalnu skrb 
KLASA: 500-02/17-02/32 
URBROJ: 2170/01-05-00-17-1 
Rijeka, 23.05.2017. 
 
 
 
 
 GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 

na razmatranje i usvajanje 
 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog zaključka o visini iznosa poklon bona 

za nabavu školskih knjiga za  učenike osnovne škole 
za školsku godinu 2017./2018. 

 
 
 
 
Pripremila: 
Dunja Kuhar 
 

PROČELNICA 
Karla Mušković 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Obrazloženje prijedloga zaključka o visini iznosa poklon bona za nabavu 
školskih knjiga za učenike osnovne škole  za školsku godinu 2017./2018. 

 
 

Dana 11. travnja 2017. godine stupila je na snagu  nova Odluka o socijalnoj skrbi 
("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17). Stupanjem na snagu ove Odluke prestala je 
važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Rijeke“ 14/14).  
 U novoj Odluci  utvrđeno je pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike 
osnovne škole kao  jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka.  
 U članku 47. Odluke određeno je da navedeno pravo 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.  

 Nadalje, istim je člankom određeno da se pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga 
ostvaruje na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona te da visinu iznosa 
poklon bona za, svaku godinu, utvrđuje, Gradonačelnik.  

 Odjel predlaže da se visina iznosa poklon bona za nabavu školskih knjiga za učenike 
osnovne škole za školsku godinu 2017./2018. utvrdi na slijedeći način:  

I. za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu predlaže se slijedeće vrijednosti poklon bona:  

I. - IV. razred   500,00 kuna 
V. - VIII. razred          1.000,00 kuna 

II. za Korisnike koji udovoljavaju socijalnom uvjetu, uvjetu prihoda, uvjetu 
udomiteljstva i uvjetu jednoroditeljstva, Odjel predlaže izdavanje poklon bonova u slijedećim 
vrijednostima: 
   I. - IV. razred   250,00 kuna 
   V. - VIII. razred  500,00 kuna  

 
Navedene vrijednosti poklon bonova iz točke II. ostvarile bi sljedeće kategorije korisnika: 

• Korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet (učenik koji ostvaruje pravo na doplatak za 
pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu na temelju rješenja Centra za 
socijalnu skrb Rijeka) 

• Korisnici koji ispunjavaju uvjet prihoda (učenici iz obitelji čiji prosječni mjesečni 
prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne 
prelazi sljedeće cenzuse: za dvočlano kućanstvo do 2.900,00 kn, za tročlano 
kućanstvo do 3.900,00 kn, za četveročlano kućanstvo do 5.000,00 kn, te za 
kućanstvo s više od 4 člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 
700,00 kuna), 

• Korisnik- udomljeno dijete ili udomitelj djeteta, na temelju rješenja nadležnog tijela 
za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu dugotrajnog smještaja,  

• Korisnik- obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o 
djetetu/djeci čiji prosječni mjesečni prihod kućanstva isplaćen u posljednja tri 
mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi sljedeće cenzuse: za dvočlano 
kućanstvo do 3.480,00 kn, za tročlano kućanstvo do 4.680,00 kn, za četveročlano 
kućanstvo do 6.000,00 kn, te za peteročlano kućanstvo 6.840,00 kn…). 

 
 Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2017. godini 
iznose 450.000,00 kuna. 
 
 
 
 



 
 
 S obzirom na gore navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
predlaže Gradonačelniku da donese sljedeći  
 
 

z a k lj u č a k 
 

1. Sukladno odredbi članka 47. stavak 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine 
Grada Rijeke" broj 3/17) utvrđuje se visina poklon bona za nabavu školskih knjiga za školsku 
godinu 2017/18 učenicima osnovnih škola na slijedeći način:  
 Za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu,  u slijedećim iznosima: 

I. -IV. razred   500,00 kuna 
V. - VIII. razred          1.000,00 kuna.  

Za Korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu 
(isključivo za učenika) i pravo na osobnu invalidninu (isključivo za učenika), te Korisnicima 
koji ispunjavaju uvjet prihoda, uvjet udomiteljstva i uvjet jednoroditeljstva  u sljedećim 
iznosima: 

I. -IV. razred   250,00 kuna 
V. - VIII. razred  500,00 kuna. 

 
2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka osigurana su u 

Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, na aktivnosti Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora sa stavke rashoda 
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. 

 
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 

socijalnu skrb.  
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