REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/19-04/125-54
URBROJ: 2170/01-15-00-19-35
Rijeka, 7. 10. 2019.

Gradonačelnik je 7. listopada 2019. godine donio sljedeći

zaključak

1. U točki 1.2. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/19-04/64-50,
URBROJ: 2170/01-15-00-19-61) od 15.07.2019.godine riječi: "koji se sastoji od sobe red. br. 28,
ukupne površine 11,00 m2“ zamjenjuju se riječima: "koji se sastoji od sobe red. br. 21, ukupne
površine 16,00 m2".
1.2. U točki 1.3. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA:023-01/10-04/6434,URBROJ:2170/01-15-00-10-79) od 29.07.2010. godine riječi: „2 člana, na vrijeme od 2 godine u
ulici Antuna Mihića 2A, I. kat, soba red. broj 32, površine 16,00m2“ zamjenjuju se riječima: „5 člana,
na vrijeme od 2 godine u ulici Ivana Žorža 28, sobu red. br. 5 i sobu red. br. 6., ukupne površine
35,28m2“.
1.3. U točki 1. zaključka Poglavarstva Grada Rijeke KLASA:022-05/2000-01/52120,URBROJ:2170-01-10-2000-12 od 28.12.2000. godine u tablici pod rednim brojem 17. u trećem
stupcu riječi: „3 člana“ zamjenjuju se riječima: „1 član“.
2. Temeljem članka 7. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene novine
Primorsko-goranske županije“ broj 48/09), daje se na korištenje nužni smještaj slijedećim
korisnicima:
2.1. D. P, hrvatskom državljaninu, rođenom 16.05.1957. godine., 1 član, na vrijeme od 2
godine, u ulici Antuna Mihića 2, objekt A, kat, koji se sastoji od sobe red. br. 28, ukupne površine
11,00 m2..
2.2. M. T., hrvatskom državljaninu, rođenom 05.11.1968. godine., 1 član, na vrijeme od 2
godine, u ulici Antuna Mihića 2, objekt B, kat, koji se sastoji od sobe red. br. 2, ukupne površine
15,80 m2..
2.3. Lj. B., hrvatskoj državljanki, rođenoj 15.06.1954.godine, 1 član, na vrijeme od 2
godine, u ulici Antuna Mihića 2, objekt A, kat, koji se sastoji od sobe red. br. 33, ukupne površine
15,60m2.
3. Za korištenje nužnog smještaja korisnici iz točke 2. ovog zaključka dužni su plaćati
troškove korištenja smještaja u visini od 1,84 kn/m², sukladno članku 2. Odluke o utvrđivanju visine
troškova za korištenje nužnog smještaja („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj
11/10) i to korisnik iz točke. 2.1. počevši od 01. kolovoza 2019. godine, korisnik iz toč. 2.2.
počevši od 01. rujna 2019. godine te korisnica iz točke 2.3. počevši od 01. listopada 2019.
godine.
4. Za korištenje nužnog smještaja korisnici iz točke 2. ovog zaključka dužni su plaćati
troškove vode, električne energije, odvoza kućnog smeća, komunalne naknade i druge troškove
vezane za korištenje nužnog smještaja i to korisnik iz točke 2.1. počevši od 01. kolovoza 2019.
godine, korisnik iz točke 2.2. počevši od 01. rujna 2019. godine te korisnica iz točke 2.3. počevši
od 01. listopada 2019. godine.
5. S korisnicima iz točke 2. ovog zaključka sklopit će se ugovor o korištenju nužnog
smještaja, u kojem će se odrediti koji se nužni smještaj daje na korištenje (adresa, red. broj sobe,

površine smještaja), članovi kućanstva koji će koristiti smještaj (osobni podaci i dr.) sukladno
Odluci o davanju nužnih smještaja na korištenje.
6. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu
skrb.
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Obrazloženje prijedloga zaključka o davanju na korištenje nužnih smještaja
i o produženju ugovora o davanju nužnih smještaja Grada Rijeke na korištenje

Odlukom o davanju nužnih smještaja na korištenje (u daljnjem tekstu: Odluka)
propisani su uvjeti i mjerila, postupak i tijela za davanje nužnih smještaja na korištenje
(“Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 48/09). Za provođenje Odluke,
odnosno sklapanje ugovora o davanju na korištenje nužnih smještaja zadužen je Odjel
gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.
Prema članku 3. stavku 2. Odluke, nužni smještaj može se dati na korištenje
državljaninu Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Rijeke, ako su on ili
članovi njegove obitelji, na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb, korisnici jednog od
oblika socijalne pomoći i to: stalne pomoći (sada zajamčene minimalne naknade), doplatka
za pomoć i njegu, pomoći i njege u kući ili osobne invalidnine.
Odjel je u proteklom razdoblju dodijelio nužni smještaj troje novih korisnika: D. P., (1
član ), M.T. (1 član) i LJ. B. (1 član) :
1. D.P. je samac. U tretmanu je Centra za socijalnu skrb Rijeka kao korisnik zajamčene
minimalne naknade. Prije zbrinjavanja u nužnom smještaju D.P. je bio korisnik
prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje. Zbog slabih materijalnih prilika, D.P. nije u
mogućnosti samostalno se stambeno zbrinuti.
2. M.T. je samac. U tretmanu je Centra za socijalnu skrb Rijeka kao korisnik doplatka za
pomoć i njegu. Prije zbrinjavanja u nužnom smještaju M.T. je također bio korisnik
prihvatilišta za beskućnike Ruže Sv. Franje. Zbog slabih materijalnih prilika, M.T. nije u
mogućnosti samostalno se stambeno zbrinuti.
3. Lj.B. je u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka kao korisnica zajamčene minimalne
naknade i doplatka za pomoć i njegu. Prije zbrinjavanja u nužnom smještaju Lj.B. je
koristila gradski stan na adresi Fiorella la Guardia 4. Zbog nepodmirivanja troškova
stanovanja Ugovor je otkazan te je ista prije zakazane deložacije prihvatila ponuđeni joj
nužni smještaj. Zbog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja i slabih materijalnih prilika, Lj.
B. nije u mogućnosti se samostalno stambeno zbrinuti.
Pored navedenog, Odjel je D.Š., korisnici nužnog smještaja koja je koristila sobu broj
28. na adresi Antuna Mihića 2 a, ukupne površine 11,00 m2 dodijelio sobu red. broj 21 u
nužnom smještaju na adresi Antuna Mihića 2a. Navedena soba je veće površine (16,00m2).
Isto tako, Odjel je dugogodišnjoj korisnici nužnog smještaja, B.O., koja je koristila sobe na
adresi Antuna Mihića 2a red. broj 32. i 33. ukupne površine 32,00 m2 dodijelio drugi nužni
smještaj. Naime, B.O. je podnijela zahtjev za dodjelu drugog, adekvatnijeg nužnog smještaja
za potrebe nje i članova njenog kućanstva koje sada čine suprug i troje mlt. djece. Obitelj je
tretmanu Centra za socijalnu skrb kao korisnik zajamčene minimalne naknade. Odjel je
nakon što je B.O. podmirila veći dio dugovanja na ime troškova korištenja nužnog smještaja
udovoljio njenom zahtjevu te istoj dodijelio nužni smještaj na lokaciji Ivana Žorža 28, sobe
red. broj 5. i 6. ukupne površine 35, 28m2. Nadalje, kod S.H. korisnice nužnog smještaja na
adresi Ivana Žorža 36, ponovno je došlo do promjene broja članova koji koriste dodijeljeni
nužni smještaj.
Radi navedenog potrebno je u pojedinim prethodnim zaključcima Poglavarstva i
Gradonačelnika koji se odnose na ovu materiju utvrditi navedene promjene kako u
zaključcima tako i u ugovorima.

S obzirom na navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb predlaže
Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći
z a k lj u č a k
1. U točki 1.2. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/19-04/64-50,
URBROJ: 2170/01-15-00-19-61 od 15.07.2019.g. riječi: "koji se sastoji od sobe red. br. 28,
ukupne površine 11,00 m2“ zamjenjuju se riječima: "koji se sastoji od sobe red. br. 21,
ukupne površine 16,00 m2".
1.2. U točki 1.3. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA:023-01/10-04/6434,URBROJ:2170/01-15-00-10-79 od 29.07.2010. godine riječi: „2 člana, na vrijeme od 2
godine u ulici Antuna Mihića 2A, I. kat, soba red. broj 32, površine 16,00m2“ zamjenjuju se
riječima: „5 člana, na vrijeme od 2 godine u ulici Ivana Žorža 28, sobu red. br. 5 i sobu red.
br. 6., ukupne površine 35,28m2“.
1.3. U točki 1. zaključka Poglavarstva Grada Rijeke KLASA:022-05/2000-01/52120,URBROJ:2170-01-10-2000-12 od 28.12.2000. godine u tablici pod rednim brojem 17. u
trećem stupcu riječi: „3 člana“ zamjenjuju se riječima: „1 član“.
2. Temeljem članka 7. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene
novine Primorsko-goranske županije“ broj 48/09), daje se na korištenje nužni smještaj
slijedećim korisnicima:
2.1. D.P., hrvatskom državljaninu, rođenom 16.05.1957. g., 1 član, na vrijeme od 2
godine, u ulici Antuna Mihića 2, objekt A, kat, koji se sastoji od sobe red. br. 28, ukupne
površine 11,00 m2..
2.2. M.T., hrvatskom državljaninu, rođenom 05.11.1968. g., 1 član, na vrijeme od 2
godine, u ulici Antuna Mihića 2, objekt B, kat, koji se sastoji od sobe red. br. 2, ukupne
površine 15,80 m2..
2.3. Lj.B., hrvatskoj državljanki, rođenoj 15.06.1954.g., 1 član, na vrijeme od 2
godine, u ulici Antuna Mihića 2, objekt A, kat, koji se sastoji od sobe red. br. 33, ukupne
površine 15,60m2.
3. Za korištenje nužnog smještaja korisnici iz točke 2. ovoga zaključka dužni su
plaćati troškove korištenja smještaja u visini od 1,84 kn/m², sukladno članku 2. Odluke o
utvrđivanju visine troškova za korištenje nužnog smještaja („Službene novine Primorsko
goranske županije“ broj 11/10) i to korisnik iz toč. 2.1. počevši od 01. kolovoza 2019.
godine, korisnik iz toč. 2.2. počevši od 01. rujna 2019. godine te korisnica iz toč. 2.3.
počevši od 01. listopada 2019. godine.
4. Za korištenje nužnog smještaja korisnici iz točke 2. ovoga zaključka dužni su
plaćati troškove vode, električne energije, odvoza kućnog smeća, komunalne naknade i
druge troškove vezane za korištenje nužnog smještaja i to korisnik iz toč. 2.1. počevši od
01. kolovoza 2019. godine, korisnik iz toč. 2.2. počevši od 01. rujna 2019. godine te
korisnica iz toč. 2.3. počevši od 01. listopada 2019. godine.
5. S korisnicima iz točke 2. ovoga zaključka sklopit će se ugovor o korištenju nužnog
smještaja, u kojem će se odrediti koji se nužni smještaj daje na korištenje (adresa, red. broj
sobe, površine smještaja), članovi kućanstva koji će koristiti smještaj (osobni podaci i dr.)
sukladno Odluci o davanju nužnih smještaja na korištenje.
6. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb.

