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Obrazloženje prijedloga zaključka o iznimnoj dodjeli prava iz socijalne
skrbi Grada Rijeke osobama s područja pogođenog potresom
iz Sisačko-moslavačke županije
Zbog iznimne imovinske štete koje su pretrpjeli stanovnici s područja Sisačkomoslavačke županije, uslijed razornog potresa koji se dogodio krajem prosinca 2020. godine,
mnogi od njih bili su prisiljeni napustiti mjesto svog prebivališta/stalnog boravka. Dio tih
građana kao svoje mjesto boravišta izabralo je grad Rijeku.
Uz već prije iskazan pijetet prema stradalima i iskazanoj solidarnosti za građane s
pogođenog područja u vidu financijske pomoći u iznosu od 800.000,00 kuna koje je osigurao
Grad Rijeka zajedno sa svojim trgovačkim i komunalnim društvima, te drugih pruženih oblika
pomoći, ustanovljena je i potreba za socijalnom skrbi o osobama s pogođenog područja koja
privremeno borave na području grada Rijeke.
Naime, kako bi se djeci koja iz prethodnog razloga borave u gradu Rijeci osigurali
životni uvjeti koji će donekle umanjiti štetu uzrokovanu spomenutim visokostresnim
događajem, potrebno im je između ostaloga omogućiti normalan nastavak sudjelovanja u
odgojno-obrazovnom procesu. Stoga je za djecu čim prije potrebno osigurati mogućnost
upisa i besplatnog boravka u jaslicama/vrtiću, besplatnu prilagođenu hranu za dojenčad
prema medicinskoj indikaciji, osigurati pohađanje osnovne škole i besplatnu marendu u
osnovnoj školi te pohađanje i prehranu (ručak i marendu) u produženom/cjelodnevnom
boravku u osnovnoj školi, kao i poklon-bon za nabavu školskih knjiga za osnovnu školu.
Međutim, Odlukom o socijalnoj skrbi ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/17, 9/18
i 6/20) određeno je da prava iz socijalne skrbi Grada Rijeke mogu ostvariti isključivo hrvatski
državljani koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, stranci i osobe bez državljanstva
sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom
s prebivalištem na području grada Rijeke kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim
propisom.
Sukladno Odluci, osobe s potresom pogođenog područja ne mogu koristiti prava iz
socijalne skrbi Grada Rijeke jer nemaju prebivalište/stalni boravak na području grada Rijeke.
Ipak, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb zaključio je da je opravdano
pomoći ovoj kategoriji građana iznimnom dodjelom pojedinih prava koja predviđa Odluka o
socijalnoj skrbi, iako formalno ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava.
Pored toga, svim osobama iz potresom pogođenog područja potrebno je omogućiti
besplatan javni gradski prijevoz na području grada Rijeke.
Odjel stoga predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke usvajanje zaključka kojim bi se
ovlastilo Odjel da iznimno od odredbi Odluke o socijalnoj skrbi, na temelju pojedinačnih
zahtjeva građana s prebivalištem/stalnim boravkom u gradovima i općinama s područja
potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije, rješenjem dodjeljuje pravo na korištenje
pojedinih oblika pomoći iz socijalne skrbi Grada Rijeke za djecu i to: pravo na besplatnu
hranu za dojenčad, pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i
vrtićima, pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom
boravku učenika osnovnih škola i pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike
osnovne škole.
Također, predlaže se omogućavanje besplatnog javnoga gradskog prijevoza na
području grada Rijeke svim osobama koje dolaze iz potresom pogođenog područja u
Sisačko-moslavačkoj županiji a koje su evidentirane u Gradskom društvu Crvenog križa
Rijeka. Uz predočenje iskaznice Gradskog društva Crvenog križa Rijeka te će osobe moći
ostvariti pravo na besplatan javni gradski prijevoz koji osigurava komunalno društvo
Autotrolej d.o.o..

Obzirom na gore navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

z a k lj u č k a
1. Iznimno, zbog specifičnih životnih okolnosti građana stradalih u potresu koji borave
u gradu Rijeci a imaju prebivalište/stalni boravak u gradu/općini u Sisačko-moslavačkoj
županiji, Grad Rijeka će na njihov osobni zahtjev odobravati korištenje sljedećih prava iz
Odluke o socijalnoj skrbi:
- pravo na besplatnu hranu za dojenčad,
- pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima u
100% iznosu pune mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja u
vrtićima čiji je osnivač Grad Rijeka,
- pravo na pomoć za podmirenje troškova rada učitelja koji izvode programe u
produženom boravku učenika osnovnih škola te marende i/ili prehrane u produženom
boravku učenika osnovnih škola,
- pravo na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole – poklon-bon
u iznosu ustanovljenom za korisnike koji ispunjavaju socijalni uvjet – zajamčena minimalna
naknada.
2. Građanima koji privremeno borave u gradu Rijeci i evidentirani su pri Gradskom
društvu Crvenog križa Rijeka zbog napuštanja potresom pogođenih područja u Sisačkomoslavačkoj županiji, osigurat će se besplatan javni gradski prijevoz temeljem predočenja
iskaznice Gradskog društva Crvenog križa Rijeka komunalnom društvu Autotrolej d.o.o.
3. Za provedbu točke 1. ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za
zdravstvo i socijalnu skrb, a za provedbu točke 2. ovoga zaključka zadužuje se komunalno
društvo Autotrolej d.o.o. Rijeka.

