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Obrazloženje prijedloga zaključka o visini iznosa novčane pomoći
za  umirovljenike za 2020. godinu

U Odluci o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke" broj 3/17 i 9/18) je
utvrđeno pravo na novčanu pomoć za umirovljenike, kao jedno od prava iz socijalne skrbi 
koje osigurava Grad Rijeka. 

U članku 45. Odluke, određeno je da navedeno pravo može ostvariti umirovljenik koji 
ispunjava uvjet mirovinskog prihoda (članak 14. Odluke) odnosno koji ima prebivalište na 
području grada Rijeke i  čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za 
tekući mjesec, ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna.
   Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju kako slijedi: 

- umirovljenici I. skupine - čija mirovina iznosi 1.000,00 kuna ili manje,
- umirovljenici II. skupine- čija mirovina iznosi 1.000,01 kuna do 1.400,00 kuna.
Nadalje, istim je člankom određeno da se novčana pomoć za umirovljenike dodjeljuje 

u iznosu koji, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.  
Radi zaštite najugroženije kategorije umirovljenika Odjel predlaže da se visina 

mjesečne novčane pomoći po gore navedenim skupinama u 2020. godini utvrdi na način 
kako slijedi: 

- umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa  
mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna,

- umirovljenici II. skupine  ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 
kuna.

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. 

Novčana pomoć umirovljenicima ostvarivat će se na način da se umirovljeniku 
mjesečni iznos pomoći doznačuje u pravilu putem banke, do kraja mjeseca za protekli 
mjesec. 

Planirana sredstva za ovaj oblik pomoći u Proračunu Grada Rijeke u 2020. godini 
iznose 2.350.000,00 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 45. stavka 3. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službene novine 
Grada Rijeke" broj 3/17 i 9/18) utvrđuje se visina novčane pomoći za umirovljenike u 2020. 
godini po skupinama  kako slijedi :

- umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa  
mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 1.200,00 kuna,

- umirovljenici II. skupine  ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 150,00 
kuna.

2. Visina novčane pomoći za umirovljenike  utvrđene u  točki 1.  ovog zaključka 
isplaćivat će se temeljem posljednje isplaćene mirovine u mjesecu prije podnošenja zahtjeva. 

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će proračunska 
sredstva kojih je nositelj Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će 
se po nalogu pročelnice Odjela.

4. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb. 
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