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Gradonačelnik je 4. studenog 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Odluka o visini naknade za korištenje nužnog smještaja u predloženom tekstu. 
2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovog zaključka objavi u „Službenim 

novinama Grada Rijeke“. 
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Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
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2. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak
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GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Odluka o utvrđivanju visine naknade za korištenje
nužnog smještaja

Pripremila:
Dunja Kuhar

PROČELNICA
Karla Mušković



OBRAZLOŽENJE 
Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja

Gradsko vijeće Grada Rijeke je donijelo Odluku o davanju nužnih smještaja na 
korištenje. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 18/19.

Njome se propisuju uvjeti, postupak i tijela za davanje nužnih smještaja koji su u 
vlasništvu Grada Rijeke na korištenje osobama koja ostvaruju prava iz socijalne skrbi. 

Postupak za davanje nužnog smještaja na korištenje provodi Odjel gradske uprave 
za zdravstvo i socijalnu skrb. U postupku davanja nužnog smještaja na korištenje Odjel 
utvrđuje osnovanost davanja nužnog smještaja na korištenje. 

Odluku o davanju nužnog smještaja na korištenje donosi Gradonačelnik na prijedlog 
Odjela. 

Na temelju odluke o davanju nužnog smještaja na korištenje, s korisnikom se sklapa 
ugovor o davanju na korištenje nužnog smještaja. 

Korisnik nužnog smještaja dužan je plaćati naknadu za korištenje nužnog smještaja 
te plaćati troškove komunalnih usluga i troškove zajedničke i pojedinačne potrošnje 
električne energije.  

S obzirom da su korisnici nužnog smještaja osobe vrlo lošeg socio-ekonomskog 
statusa koje ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem rješenja Centra za 
socijalnu skrb Rijeka, Odjel predlaže da visina naknade za korištenje nužnog smještaja 
ostane na razini 2009. godine  odnosno u iznosu od 1,84kn/m2.

Sukladno članku 12. stavku 2. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje, 
visinu naknade za korištenje nužnog smještaja utvrđuje Gradonačelnik.

Slijedom navedenog Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb predlaže da 
Gradonačelnik donese sljedeći 

z a k lj u č a k

1. Donosi se Odluka o visini naknade za korištenje nužnog smještaja u predloženom 
tekstu. 

2. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 1. ovoga zaključka objavi u 
„Službenim novinama Grada Rijeke“. 



Na temelju članka 12. stavka 2. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje 
(„Službene novine Grada Rijeke“ 18/19) i članka 58. Statuta Grada Rijeke („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 
7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke,________ 2019. 
godine, donio je

ODLUKU 
o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za korištenje nužnog smještaja u 
vlasništvu Grada Rijeke.

Članak 2. 

Visina naknade za korištenje nužnog smještaja utvrđuje se u iznosu od 1,84 kn/m2.

Članak 3. 

Naknadu iz članka 2. ove Odluke korisnik nužnog smještaja dužan je plaćati 
mjesečno, najkasnije do 25-tog u mjesecu za prethodni mjesec. 

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju visine 
troškova za korištenje nužnog smještaja („Službene novine  Primorsko - goranske županije“ 
broj 11/10). 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“. 
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