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Gradonačelnik je 5. srpnja 2021. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. U zaključku Gradonačelnika (KLASA:023-01/20-04/79-65, URBROJ:2170/01-15-00-20-
19) od 28. srpnja 2020. godine, u točki 5., tekst u tablici pod red. brojem 7. mijenja se i glasi: „M. H, 
OIB:28037425531, Antuna Mihića 2, objekt D, koji se sastoji od sobe red. br. 11 i sobe red. br. 13, 
ukupne površine 30,00m2“. 

2. Temeljem članka 7. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 18/19), daje se na korištenje nužni smještaj  korisnicima: 
 2.1. A. B., OIB: 71868247263, hrvatskom državljaninu, rođenom 14.02.1980. g., 1 član, na 
vrijeme od 5 godina, u ulici Mihačeva Draga 23/1, objekt A, soba red. br. 7, ukupne površine 14,29 
m2.. 
 2.2. K. M, OIB: 56192032596, hrvatskom državljaninu, rođenom 21.07.1965. g., 1 član, na 
vrijeme od 5 godina, u ulici Mihačeva Draga 23/1, objekt B, prizemlje, koji se sastoji od sobe red. 
br. 3, ukupne površine 17,27 m2. 
 2.3. V. M., OIB: 37263396082, hrvatskoj državljanki, rođenoj 06.04.1961.g., 2 člana, na 
vrijeme od 5 godina, u ulici Antuna Mihića 2, objekt B, prizemlje, koji se sastoji od sobe red. br. 17, 
ukupne površine 16,00 m2. 
 2.4.  M. P. OIB: 71121032607, hrvatskom državljaninu, rođenom 15.05.1960.g., 1 član, na 
vrijeme od 5 godina, u ulici Antuna Mihića 2, objekt C, prizemlje, koji se sastoji od sobe red. br. 1., 
ukupne površine 8,00 m2. 
 2.5. M. K., OIB: 62538955206, hrvatskom državljaninu, rođenom 26.11.1962.g., 3 člana, na 
vrijeme od 5 godina, u ulici Ivana Žorža 30, koji se sastoji od sobe red. br. 7 i sobe red. br. 8., 
ukupne površine 34,44 m2. 
  3. Za korištenje nužnog smještaja korisnici iz točke 2. ovoga zaključka dužni su  plaćati 
troškove korištenja nužnog smještaja u visini od 1,84 kn/m², sukladno članku 2. Odluke o 
utvrđivanju visine troškova za korištenje nužnog smještaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 
21/19)  i to korisnik iz točke 2.1.  počevši od 01. lipnja 2021. godine, a korisnici  iz točaka 2.2. i  
2.3., 2.4. i 2.5.  počevši od  01. srpnja  2021. 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 točke 2.1.  počevši od 01. lipnja 2021. 
godine, a korisnici  iz točke 2.2., 2.3. 2.4. i 2.5. počevši od  01. srpnja 2021. godine.  
 5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s korisnicima iz 
točaka 1. i 2. ovoga zaključka sklopi odgovarajuće ugovore o davanju na korištenje nužnog 
smještaja. 
 6. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb. 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

      Marko FILIPOVIĆ 
 



#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
n/r Karle Mušković i Dunje Kuhar 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog zaključka o davanju na korištenje nužnih smještaja 
i o produženju ugovora o davanju nužnih smještaja Grada Rijeke
na korištenje 

Pripremila:
Dunja Kuhar

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga zaključka o davanju na korištenje nužnih smještaja 
i o produženju ugovora o davanju nužnih smještaja Grada Rijeke na korištenje 

Nužni smještaji Grada Rijeke daju se na korištenje temeljem Odluke o davanju 
nužnih smještaja na korištenje  (u daljnjem tekstu: Odluka) koja je objavljena u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“ broj 18/19.  U Odluci su propisani uvjeti i postupak za davanje 
nužnih smještaja na korištenje. Za provođenje Odluke, odnosno sklapanje ugovora o davanju 
na korištenje nužnih smještaja, zadužen je Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

Prema Odluci, nužni smještaj može se dati na korištenje državljaninu Republike 
Hrvatske s prebivalištem 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 kojem je međunarodna zaštita odobrena posebnim 
propisom, ako su on i članovi njegova kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu 
naknadu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka. 

U članku 6. Odluke utvrđeno je da kada podnositelj zahtjeva za davanje nužnog 
smještaja na korištenje ne zadovoljava uvjete iz članaka 3. i 4. Odluke, Gradonačelnik Grada 
Rijeke može podnositelju zahtjeva zbog zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga, na 
prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, dodijeliti nužni smještaj na 
korištenje. 

U članku 10. Odluke  utvrđeno  je da se ugovor sklapa na određeno vrijeme, u 
trajanju od pet godina, te da se po isteku trajanja ugovora o korištenju nužnog smještaja isti 
može produžiti temeljem Odluke Gradonačelnika. 

Odjel je u proteklom razdoblju dodijelio nužni smještaj za troje novih korisnika: A. B. 
(samac), K.M.(samac) i  V.M. (obitelj). 

1. A.B.  je samac. U tretmanu je Centra za socijalnu skrb Rijeka kao korisnik  zajamčene 
minimalne naknade. Prije zbrinjavanja u nužnom smještaju, A.B. je bio korisnik 
Prihvatilišta za beskućnike „OAZA“. Zbog slabih materijalnih prilika, te visokih najamnina, 
A.B. nije u mogućnosti samostalno se stambeno zbrinuti.

2. K.M.  je samac. U tretmanu je Centra za socijalnu skrb Rijeka kao korisnik zajamčene 
minimalne naknade. Prije zbrinjavanja u nužnom smještaju, K.M. je bio korisnik 
Prihvatilišta za beskućnike „Ruže Sv. Franje“. Zbog slabih materijalnih prilika, K.M.  nije u 
mogućnosti samostalno se stambeno zbrinuti. 

3. Obitelj V.M. čine V.i kći S.K.. Obitelj je u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka kao 
korisnik zajamčene minimalne naknade. S.K. je osoba sa posebnim potrebama koja čeka 
rješavanje dugotrajnog smještaja u organiziranom stanovanju Centra za rehabilitaciju 
Rijeka. S.K. je korisnica doplatka za pomoć i njegu temeljem rješenja Centra za socijalnu 
skrb Rijeka. Obitelj je već bila korisnik nužnog smještaja, međutim,  prilikom kraćeg 
odsustva iz nužnog smještaja, u isti je neovlašteno ušao drugi korisnik protiv kojeg je 
pokrenut sudski postupak. Prije  ponovnog zbrinjavanja u nužnom smještaju, V.M. se 
zajedno sa kćerkom privremeno stambeno zbrinula kod brata.  Zbog slabih materijalnih 
prilika, te zdravstvenog stanja S.K., obitelj nije u mogućnosti samostalno se stambeno 
zbrinuti.

Nadalje, u nužnom smještaju je dvoje korisnika kojima je istekao Ugovor o davanju  
na korištenje nužnog smještaja. Korisniku nužnog smještaja M.P. kojemu je nužni smještaj 
dodijeljen tijekom 2004. godine, Ugovor o davanju na korištenje nužnog smještaja istekao je 
2008. godine. Ugovor nije produžen zbog dugovanja. U međuvremenu je M.P. temeljem 
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te 
prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  („Narodne novine“ broj 52/13 i 94/14) kao 
korisnik zajamčene minimalne naknade podnio zahtjev za otpis potraživanja te mu je otpisan 
dio potraživanja, dok je preostali dug u cijelosti podmirio i nastavio uredno podmirivati tekuće 
troškove korištenja nužnog smještaja. M.P. je u tretmanu Centra za socijalnu skrb Rijeka kao 
korisnik zajamčene minimalne naknade. Zbog slabih materijalnih prihoda nije u mogućnosti 
samostalno se stambeno zbrinuti. Radi navedenog, Odjel predlaže da se sa M.P. ponovno 
sklopi ugovor o davanju nužnog smještaja na korištenje, na razdoblje od 5 godina.  Osim M. 



P., Ugovor o davanju  na korištenje nužnog smještaja istekao je i Korisniku M. K..  M. K. je 
zajedno sa članovima obitelji, suprugom i mlt. djetetom, nužni smještaj dodijeljen 2008. 
godine, nakon deložacije iz gradskog stana.  Ugovor o  davanju na korištenje nužnog 
smještaja istekao je 2010. godine. Ugovor nije produžen zbog dugovanja. Nakon niza 
opomena, M.K. je podmirio  dugovanja. M.K. je i nadalje korisnik Centra za socijalnu skrb 
Rijeka te ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu. Zbog slabih materijalnih prihoda nije 
u mogućnosti samostalno se stambeno zbrinuti. Radi navedenog, Odjel predlaže da se sa M. 
K. ponovno sklopi ugovor o davanju na korištenje nužnog smještaja, na razdoblje od 5 
godina.  

Isto tako, Korisnik nužnog smještaja M.H., koji je koristio sobu red. br. 11 i sobu red. 
br. 13, na adresi Antuna Mihića 2 D, je umro, a njegova supruga M.H. je nastavila koristiti 
nužni smještaj.  Slijedom navedenoga, potrebno je u prethodnom Zaključku Gradonačelnika 
koji se odnose na ovu materiju utvrditi promjenu nositelja ugovora o korištenju nužnog 
smještaja, kako u zaključku, tako i u ugovoru.

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 zaključku Gradonačelnika (KLASA:023-01/20-04/79-65,URBROJ:2170/01-15-00-
20-19 od 28. srpnja 2020. godine, u točki 5., tekst u tablici pod red. brojem 7. mijenja se i 
glasi: „M.H.,  Antuna Mihića 2, objekt D, koji se sastoji od sobe red. br. 11 i sobe red. br. 13, 
ukupne površine 30,00m2“.

2. Temeljem članka 7. Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene 
novine Grada Rijeke“ broj 18/19), daje se na korištenje nužni smještaj  korisnicima:

2.1. A.B.,  hrvatskom državljaninu, 1 član, na vrijeme od 5 godina, u ulici Mihačeva 
Draga 23/1, objekt A, soba red. br. 7, ukupne površine 14,29 m2..

2.2. K.M.,  hrvatskom državljaninu, 1 član, na vrijeme od 5 godina, u ulici Mihačeva 
Draga 23/1, objekt B, prizemlje, koji se sastoji od sobe red. br. 3, ukupne površine 17,27 m2.

2.3. V.M.,  hrvatskoj državljanki, 2 člana, na vrijeme od 5 godina, u ulici Antuna 
Mihića 2, objekt B, prizemlje, koji se sastoji od sobe red. br. 17, ukupne površine 16,00 m2.

2.4.  M.P.,  hrvatskom državljaninu, 1 član, na vrijeme od 5 godina, u ulici Antuna 
Mihića 2, objekt C, prizemlje, koji se sastoji od sobe red. br. 1., ukupne površine 8,00 m2.

2.5. M.K.,  hrvatskom državljaninu, 3 člana, na vrijeme od 5 godina, u ulici Ivana 
Žorža 30, koji se sastoji od sobe red. br. 7 i sobe red. br. 8., ukupne površine 34,44 m2.

3. Za korištenje nužnog smještaja korisnici iz točke 2. ovoga zaključka dužni su  
plaćati troškove korištenja nužnog smještaja u visini od 1,84 kn/m², sukladno članku 2. 
Odluke o utvrđivanju visine troškova za korištenje nužnog smještaja („Službene novine 
Grada Rijeke“ broj 21/19)  i to korisnik iz točke 2.1.  počevši od 01. lipnja 2021. godine, a 
korisnici  iz točaka 2.2. i  2.3., 2.4. i 2.5.  počevši od  01. srpnja  2021. 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 točke 2.1.  počevši od 
01. lipnja 2021. godine, a korisnici  iz točke 2.2., 2.3. 2.4. i 2.5. počevši od  01. srpnja 2021. 
godine. 

5. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s korisnicima iz 
točaka 1. i 2. ovoga zaključka sklopi odgovarajuće ugovore o davanju na korištenje nužnog
smještaja.

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