REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb
KLASA: 500-02/21-02/13
URBROJ: 2170/01-05-00-21-1
Rijeka, 07.01.2021.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog zaključka o novčanoj potpori za opremu
novorođenog djeteta za 2021.godinu

Pripremila:
Dunja Kuhar

Grad Rijeka, Korzo 16, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel. ++38551209626, Fax. 209629

PROČELNICA
Karla Mušković

www.rijeka.hr
E-mail: karla.muskovic@rijeka.hr
E-mail: zdravstvo@rijeka.hr

Obrazloženje prijedloga zaključka o novčanoj potpori za opremu
novorođenog djeteta za 2021.godinu
Populacijski rast u Gradu Rijeci ušao je u fazu stagnacije još početkom osamdesetih
godina prošlog stoljeća. Kriza u privrednom sektoru odrazila se smanjenjem prirodnog
prirasta stanovništva, koji od osamdesetih pa sve do danas bilježi postupni, ali kontinuirani
pad. U Gradu Rijeci od 1991.godine broj umrlih nadmašio je broj rođenih, te od tada pa sve
do danas grad Rijeka bilježi negativan prirodni prirast.
Razdoblje Domovinskog rata i tranzicije spomenutu je gospodarsku krizu dodatno
produbilo, te dovelo do stanja ekonomske i egzistencijalne neizvjesnosti, određene socijalne
depresije, koja je nadalje dodatno potpomogla nastavljanju negativnog trenda prirodnog
prirasta, odnosno populacijskom odumiranju grada Rijeke i emigraciji stanovništva. Recentne
demografske analize stanovništva pokazuju da je stanovništvo grada Rijeke prilično staro,
što u budućoj perspektivi grada pretpostavlja i mnoge negativne gospodarske i socijalne
trendove. Treba napomenuti da ovakva nepovoljna demografska situacija nije karakteristična
samo za grad Rijeku.
Krajem 2006. godine Hrvatski sabor donio je Nacionalnu populacijsku politiku čiji je
temeljni cilj pomlađivanje i brojčani porast stanovništva u Hrvatskoj.
Mjere sadržane u
nacionalnoj populacijskoj politici dio su ukupnih nastojanja hrvatskog društva za usmjerenje
kretanja stanovništva u željenom pravcu, imajući na umu da sve ono što činimo danas daje
učinak kroz dvadeset do trideset godina. Ova spoznaja, kao i dosadašnje pojedinačne
aktivnosti u otklanjanju negativnih migracijskih i natalitetnih kretanja, predstavljaju poticaj za
osnaživanje ukupnih nastojanja u zaustavljanju uočenih i vrlo zabrinjavajućih demografskih
procesa.
Sukladno Strategiji razvoja Grada Rijeke 2014.-2020. godine u okviru mjera
populacijske politike Grada Rijeke za 2021. godinu, Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb predlaže da se i nadalje 2021. godine svakom roditelju, hrvatskom
državljaninu koji ima prebivalište na području grada Rijeke, strancu i osobi bez državljanstva
sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilantu i strancu pod supsidijarnom
zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojemu je međunarodna zaštita odobrena
posebnim propisom, za svako novorođeno dijete, prizna pravo na jednokratnu novčanu
potporu za opremu novorođenog djeteta.
U skladu s mogućnostima proračuna Grada Rijeke predlaže se da se roditelju dodijeli
novčana potpora za opremu novorođenčeta i to: za prvo dijete u visini od 1.500,00 kuna, za
drugo dijete u visini od 2.000,00 kuna te za treće i svako slijedeće dijete u visini od 3.000,00
kuna. Novčana potpora u gore navedenim iznosima isplatit će se roditelju podnositelju
zahtjeva jednokratno na tekući račun. Financijska sredstva za ovaj oblik pomoći predviđena
su na aktivnosti: populacijska politika – novčana donacija za novorođenu djecu na poziciji
Proračuna 482 Grada Rijeke za 2021. godinu.

S obzirom na gore navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke da donese slijedeći
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1. Grad Rijeka će roditelju, hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području
grada Rijeke, strancu i osobi bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada
Rijeke te azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada
Rijeke kojemu je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, za dijete rođeno nakon
01. siječnja 2020. godine, dodijeliti novčanu potporu za opremu novorođenčeta.
2. Visina novčane potpore za opremu novorođenčeta iz točke 1. ovoga zaključka u
2020. godini iznosi:

- za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 1.500,00 kuna koje će se isplatiti
jednokratno,
- za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva – 2.000,00 kuna koje će se isplatiti
jednokratno,
- za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva -3.000,00 kuna koje će se
isplatiti jednokratno.
3. Radi ostvarivanja prava na novčanu potporu za opremu novorođenčeta podnositelj
zahtjeva je dužan u roku godine dana od rođenja djeteta za koje se dodjeljuje novčana
potpora dostaviti Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb: osobnu iskaznicu
podnositelja zahtjeva (original na uvid ili preslika), OIB sve djece u zajedničkom kućanstvu
podnositelja zahtjeva (preslika), uvjerenje o prebivalištu/stalnom boravku podnositelja
zahtjeva i svakog djeteta u kućanstvu (ne prilaže stranka), izvadak iz matice rođenih
podnositelja zahtjeva i svakog djeteta u kućanstvu (ne prilaže stranka ako su njezini podaci
upisani u Maticu rođenih RH), broj bankovnog tekućeg ili zaštićenog računa (preslika).
Posvojitelj malodobnog djeteta je dužan dostaviti zahtjev Odjelu gradske uprave za
zdravstvo i socijalnu skrb u roku od šest mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o
posvojenju.
4. 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 sa pozicije Proračuna 482 Grada Rijeke za 2021. godinu.
5. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i
socijalnu skrb.

