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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi
(»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 30.
stavak 1. alineje 3. članka 82. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09.,
37/09., 7/13. i 44/13.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 6. sjednici donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća,
članova radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra

Članak 1.
U članku 3. stavak 1. točka 1. Odluke o visini naknade troškova članova Gradskog vijeća, članova
radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednika Vijeća mjesnih odbora Grada Bakra (»Službene novine Primorskogoranske županije«, br. 34/09., 37/10. i 7/13.) broj: »3.800,00« mijenja se brojem: »3.420,00«.
U točki 2. mijenja se cijeli tekst koji sada glasi:
»Potpredsjednicima Gradskog vijeća u iznosu od 1.350,00 kn,«.
U točki 3. broj: »1.000,00« mijenja se brojem: »900,00«.
U točki 4. broj: »1.500,00« mijenja se brojem: »1.350,00«.
U točki 6. broj: »700,00« mijenja se brojem: »630,00«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Bakra«.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2170-02-04/2-14-7
Bakar, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi
(»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 30.
stavak 1. alineje 3. članka 82. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09.,
37/09., 7/13. i 44/13.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 6. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu
usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga

Članak 1.
U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga (»Službene
novine Primorsko – goranske županije«, br. 52/09., 32/10. i 37/12.) mijenja se članak 7. stavak 1. alineja 4. na
način da se riječi: »50% cijene usluga Dječjeg vrtića, utvrđene u smislu članka 5. ove Odluke« zamjenjuju
riječima »sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi.«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Bakra«.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2170-02-04/2-14-6
Bakar, 27 . veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević
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Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13.) i članka 30.
Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko – goranske županije, br. 25/09., 37/09., 7/13. i 44/13.)
Gradsko vijeće Grada Bakra, na 6. sjednici održanoj 27. veljače 2014. godine, donijelo je

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Bakar (u daljnjem tekstu:
Grad), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja upravni
odjel Grada Ured grada (u daljnjem tekstu: Ured).
Članak 3.
Financijska sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju Republika Hrvatska, jedinica
područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Županija) i Grad pod uvjetima i na način propisanim
Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je Zakonom ili
drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih
osoba.
Članak 4.
Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom Grad može
povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb, temeljem ugovora.
Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti
ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na
koje je Grad Zakonom obvezan.
Broj prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad može biti ograničen programom kojim se predviđa
njihovo financiranje.
Članak 5.
Sukladno članku 3. stavak 2. ove Odluke pravo na pomoć iz ove Odluke nema samac ili kućanstvo ako:
-

-

-

-

-

samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za
stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih
životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne
pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.),
je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao
imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa
ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet
darovane imovine ili nasljednog dijela kojeg se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u
iznosu zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom i nakon podnošenja zahtjeva za
priznavanje prava,
je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja
osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade
propisane Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,
je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz
samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne
osobe,
samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe,
je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,
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-

II.

ako osoba ne želi ostvariti pravo na pomoć putem Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu:
Centar),
ako samac ili kućanstvo imaju redovne mjesečne prihode u visini većoj od prihoda iz članka 10.
ove Odluke,
radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,
a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. Zakona ili
može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

KORISNIK SOCIJALNE SKRBI
Članak 6.
Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom.
Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju
prebivalište na području Grada te strancima i osobama bez državljanstva s prebivalištem na području Grada koji
uredno ispunjavaju svoje obveze prema Gradu.

III.

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan
od ovih uvjeta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

socijalni uvjet,
uvjet prihoda,
posebni uvjet,
uvjet korištenja doplatka za djecu,
uvjet darivanja krvi,
ostali uvjeti.

Socijalni uvjet
Članak 9.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako samac ili obitelj u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem je
podnesen zahtjev nema prihode koji prelaze visinu zajamčene minimalne naknade iz članka 30. stavka 1.
Zakona.

Uvjet prihoda
Članak 10.
Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodima koji ne prelaze sljedeće iznose:
-

samac 1.300,00 kuna,
dvočlana obitelj 2.200,00 kuna,
tročlana obitelj 3.000, 00 kuna,
četveročlana obitelj 3.700,00 kuna,
peteročlana obitelj 4.300,00 kuna,
šesteročlana obitelj 4.800,00 kuna,
ako obitelj ima više od šest članova, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 500,00 kuna.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika
ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava,
a čine ga sva sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.
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U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi po osnovi pomoći iz socijalne skrbi
utvrđeni ovom Odlukom te svi doplaci, naknade i potpore određene člankom 31. Zakona.
Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o
obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.
Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ako
se vodi kao nezaposlena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za
ostvarivanje prava.

Posebni uvjet
Članak 11.
Posebni uvjet ispunjavaju:
-

dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata,
dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma
sukladno zakonu),
hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),
ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,
dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom izjednačeni su djeca usvojenici i pastorčad iz stavka 1.
ovog članka, do navršene 15. godine života, odnosno ako se školuju do kraja propisanog trajanja redovnog
školovanja, ali najkasnije do 26. godine života.
Članak 12.
Djeca iz članka 11. ove Odluke u skladu s odredbama ove Odluke mogu ostvariti po statusu kao
posebnom uvjetu, bez obzira na uvjet prihoda:
-

pravo na besplatan boravak djece u jaslicama i vrtićima,
pravo učenika osnovnih škola na prehranu u produženom boravku,
pravo učenika osnovnih škola na podmirenje troškova marende,
pravo učenika srednjih škola i studenata na besplatni javni prijevoz.

Ostale osobe koje ispunjavaju posebni uvjet iz članka 11. ove Odluke mogu ostvariti samo pravo na
besplatan gradski i prigradski prijevoz na linijama Komunalnog društva Autotrolej d.o.o. Rijeka.

Uvjet darivanja krvi
Članak 13.
Uvjet darivanja krvi ispunjavaju Korisnici koji su dobrovoljni darivatelji krvi, i to:
-

muškarac sa 40 ili više darivanja,
žena sa 25 ili više darivanja.

Ostali uvjeti
Članak 14.
Ostale uvjete ispunjavaju osobe s invaliditetom, umirovljenici iz članka 36. ove Odluke i druge osobe iz
članka 30. ove Odluke.
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IV.

PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI
Članak 15.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.

pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, sukladno članku 41. Zakona,
pravo na podmirenje troškova ogrijeva za grijanje, predviđenog člankom 43. Zakona,
pravo na besplatnu prehranu dojenčadi do 12 mjeseci života,
pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,
pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom boravku organiziranog u osnovnim
školama,
6. pravo na podmirenje troškova marende u osnovnim školama,
7. pravo na pomoć u prehrani (bon za prehranu),
8. pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza,
9. pravo na podmirenje pogrebnih troškova,
10. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.
Osim prava utvrđenih u stavku 1. ovog članka utvrđuju se i slijedeći oblici pomoći:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola za kupnju školskih knjiga,
pomoć za prijevoz učenika s posebnim potrebama,
pomoć roditeljima predškolske djece s posebnim potrebama koja koriste usluge specijaliziranih dječjih
vrtića,
jednokratne novčane pomoći,
sufinanciranje troškova usluga logopeda,
druge vrste pomoći u skladu sa socijalnim programom Grada te općim i drugim aktima Grada.

Akti kojima se uređuju kriteriji za dodjelu pomoći iz stavka 2. ovog članka kao i visinu novčanog
iznosa pojedinog oblika pomoći donijet će gradonačelnik.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.
Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći iz stavka 1. i 2.
ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim
ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Pravo na pomoć podmirenje troškova stanovanja
Članak 16.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se korisnicima koji ispunjavaju socijalni
uvjet iz članka 9. ili uvjet prihoda iz članka 10. ove Odluke.
Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, vodu i druge
troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. Korisnici koji ostvaruju pravo temeljem uvjeta prihoda
imaju samo pravo na podmirenje dijela troškova najamnine i to do 50% iznosa ugovorene najamnine, a najviše
do iznosa utvrđenog odlukom gradonačelnika.
Pravo iz stavka 1. ovog članka može se priznati i u većem iznosu od navedenog u članku 17. ove
Odluke ako bi se time spriječilo odvajanje djece iz obitelji, o čemu odluku donosi gradonačelnik nakon
pribavljenog mišljenja Centra.
Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu bliskog
srodnika (osobe koja ima dužnost uzdržavanja korisnika sukladno posebnim propisima) ne može biti korisnik
prava na pomoć podmirenje troškova stanovanja u dijelu koji se odnosi na podmirenje troškova najamnine.
Članak 17.
Pravo iz članka 16. ove Odluke ostvaruje se mjesečno, u jednokratnom iznosu koji ne može biti veći od
polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu, utvrđene prema članku 30.
stavku 1. Zakona za pravo koje se ostvaruje temeljem socijalnog uvjeta, odnosno veće od iznosa utvrđenog
stavkom 2. članka 16. ove Odluke ukoliko se ostvaruje temeljem uvjeta prihoda, a korisniku se isplaćuje
tromjesečno u gotovini, u prostorijama Ureda, i to u pravilu posljednjeg tjedna tekućeg tromjesečja.
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Pravo na podmirenje troškova ogrijeva
Članak 18.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva ostvaruju korisnici koji ispunjavaju socijalni uvjet iz
članka 9. ove Odluke, a sve sukladno članku 43. Zakona.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi
Članak 19.
Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može se ostvariti po preporuci liječnika pedijatra ili drugog
nadležnog liječnika, ako Korisnik ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.
Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta, a
ostvaruje se u ljekarnama na području Grada.

Pravo na podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima
Članak 20.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtićima može ostvariti Korisnik
ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet;
b) uvjet prihoda;
c) uvjet korištenja doplatka za djecu.
Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se mjesečna cijena za
usluge redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Bakar koju plaća roditelj sukladno Odluci o
mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Bakar od roditelja korisnika usluga.
Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to:
-

u 50% iznosa za korisnika koji ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, za sve pedagoške
godine, osim za pedagoške godine na čijem početku (1. rujna) dijete korisnika nije napunilo 3 godine,
u 50% iznosa za korisnika koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka a) i b) ovog članka za sve pedagoške
godine, osim za pedagoške godine na čijem početku (1. rujna) dijete korisnika nije napunilo 3 godine,
u 100% iznosu za korisnika koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točaka a) i b) ovog članka za pedagošku
godinu koja prethodi upisu djeteta u prvi razred osnovne škole,
u 50% iznosu za korisnika koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke c) ovog članka za pedagošku godinu
koja prethodi upisu djeteta u prvi razred osnovne škole,
Roditelj korisnik može koristiti samo jedno od prava iz stavka 3. ovog članka.

Pravo na podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima može se priznati i obiteljima u
teškim socijalnim uvjetima i prije pedagoške godine koja prethodi upisu djeteta u prvi razred osnovne škole,
odlukom gradonačelnika, nakon pribavljenog mišljenja Centra.
Pravo na podmirenje troškova boravka u 100% iznosu mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Bakar
imaju i korisnici za djecu smještenu u udomiteljsku obitelj na temelju rješenja Centra.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane u produženom
boravku organiziranom u osnovnim školama
Članak 21.
Pravo na podmirenje troškova prehrane u produženom boravku u osnovnim školama na području Grada
može ostvariti dijete korisnika, kao i dijete smješteno u udomiteljsku obitelj korisnika koji ispunjava jedan od
sljedećih uvjeta:
-

socijalni uvjet;
uvjet prihoda;
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-

uvjet korištenja dječjeg doplatka;
poseban uvjet.
Troškove iz stavka 1. ovog članka snosi Grad i to:

-

u 100% iznosu mjesečne cijene prehrane za dijete korisnika koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet
prihoda ili poseban uvjet iz članka 11. ove Odluke;
u 50% iznosu mjesečne cijene prehrane za dijete korisnika koji ispunjava uvjet korištenja dječjeg
doplatka,
u 100% iznosu mjesečne cijene prehrane za djecu učenike osnovne škole smještenu u udomiteljsku
obitelj na temelju rješenja Centra.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende u osnovnim školama
Članak 22.
Pravo na podmirenje troškova marende organizirane u osnovnim školama može ostvariti dijete
korisnika koji ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
-

socijalni uvjet;
uvjet prihoda;
uvjet korištenja dječjeg doplatka;
poseban uvjet.
Troškove marende organizirane u osnovnim školama snosi Grad i to:

-

u 100% iznosu mjesečne cijene prehrane za dijete korisnika koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet
prihoda ili poseban uvjet;
u 25% iznosu mjesečne cijene prehrane za dijete korisnika koji ispunjava uvjet korištenja dječjeg
doplatka,
u 100% iznosu mjesečne cijene prehrane za djecu učenike osnovne škole smještenu u udomiteljsku
obitelj na temelju rješenja Centra.

Pravo na pomoć u prehrani (bon za prehranu)
Članak 23.
Pravo na pomoć u prehrani može ostvariti korisnik ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.
Pravo na pomoć u prehrani ostvaruje se u naravi kupnjom živežnih namirnica i artikala mješovite robe
široke potrošnje u vrijednosti bona za prehranu kojeg izdaje Ured.
Vrijednost bona za prehranu utvrđuje gradonačelnik sukladno broju članova obitelji korisnika.

Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza
Članak 24.
Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza može ostvariti korisnik koji zadovoljava jedan od
sljedećih uvjeta:
-

socijalni uvjet,
uvjet prihoda,
poseban uvjet,
ostali uvjet.
Članak 25.

Pravo na podmirenje 50% troškova javnog prijevoza može ostvariti korisnik koji ispunjava socijalni
uvjet ili uvjet prihoda.
Samo jedan član obitelji (predstavnik obitelji) može ostvariti pravo iz stavka 1. ovog članka.
Članak 26.
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Pravo na podmirenje 100% troškova javnog prijevoza mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i
studenti ako Korisnik ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
-

socijalni uvjet,
uvjet prihoda,
poseban uvjet.

Korisnici iz stavka 1. ovog članka mogu to pravo ostvariti na linijama unutar zona na kojima javni
prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.
Članak 27.
Pravo na podmirenje 100% troškova javnog prijevoza mogu ostvariti korisnici temeljem posebnih
uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
Članak 28.
Pravo na podmirenje 100% troškova javnog prijevoza može ostvariti korisnik dobrovoljni darivatelj
krvi, temeljem uvjeta iz članka 13. ove Odluke.
Članak 29.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza korisnici iz članka 25. i 26. stavka 1. alineje
1. i 2. ove Odluke mogu ostvariti samo na linijama javnog prijevoza od mjesta stanovanja do Grada Rijeke,
odnosno do mjesta školovanja ili studiranja, dok ostali ostvaruju to pravo na svim linijama javnog prijevoza u
odgovarajućim autobusnim zonama.
Članak 30.
Pravo na 100% podmirenje troškova javnog prijevoza mogu ostvariti korisnici temeljem ostalih uvjeta i
to:
-

slijepe i gluhe osobe;
osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize;
dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici;
ostale osobe s oštećenjem organizma od 70% i više;
ako se radi o nepokretnim osobama, pravo na podmirenje troškova prijevoza može koristiti predstavnik
obitelji ili druga osoba koju odredi nositelj prava;
djeca s posebnim potrebama, slijepe osobe i osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost imaju pravo
na pratitelja.
Članak 31.

Ukoliko su korisnici iz članka 25., 27., 28. i 30. ove Odluke stariji od 65. godina, pored dokaza da
ispunjavaju uvjete dužni su dostaviti i zadnji odrezak mirovine kao dokaz o visini mirovine, na temelju kojih će
Grad navedenim osobama financirati godišnju iskaznicu za usluge prijevoza putnika u javnom prometu u
ukupnom iznosu određenom prema Cjeniku komunalnih usluga prijevoza putnika u javnom prometu sukladno
odluci KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.
Članak 32.
Pravo na podmirenje troškova javnog prijevoza nema korisnik koji to pravo ostvaruje temeljem radnog
odnosa.
Članak 33.
Pravo na podmirenje za troškove javnog prijevoza priznaje se isključivo:
-

za učenike srednjih škola od 1. rujna do 30. lipnja;
za studente od 1. listopada do 31. srpnja,
za ostale korisnike od podnošenja zahtjeva do kraja kalendarske godine.
Članak 34.

Korisnik prava na podmirenje troškova javnog prijevoza dužan je radi produljenja, odnosno nastavka
korištenja tog prava, predočiti i dostaviti Uredu potrebne isprave o kojima ovisi ostvarivanje tog prava protekom
svake kalendarske godine, odnosno do 15. siječnja, a za učenike srednjih škola i studente početkom školske ili
akademske godine.
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Pravo na podmirenje pogrebnih troškova
Članak 35.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, odnosno troškova ukopa i osnovne pogrebne
opreme, može ostvariti obitelj pokojnika ako je on ili njegova obitelj do trenutka smrti bio korisnik prava iz
socijalnog programa Grada temeljem uvjeta prihoda.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj pokojnika koji je u trenutku
smrti bio vlasnik nekretnina ili druge imovine veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio ugovor o
doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju.
Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelji naknadi iznos naveden na
računu za pogrebne usluge.
Visinu novčanog iznosa za osnovne pogrebne troškove utvrđuje odlukom gradonačelnik prema cjeniku
GKD Dobra d.o.o. Bakar.

Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike
Članak 36.
Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti umirovljenik s prebivalištem na području
Grada, koji zadovoljava uvjet prihoda i uvjet da mu mirovina ne prelazi iznos od 1.200,00 kuna mjesečno. U
mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec.
Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka, umirovljenici se razvrstavaju
kako slijedi:
-

umirovljenici I. skupine - čija mirovina iznosi 1.000,00 kuna ili manje,
umirovljenici II. skupine - čija mirovina iznosi od 1.000,01 kuna do 1.200,00 kuna.
Visinu novčane pomoći po skupinama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje se na način da se korisniku pomoć doznačuje putem pošte ili
banke do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

V.

NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 37.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev
stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja ili putem nadležnog tijela
za socijalnu skrb.
Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.
Članak 38.
Zahtjev se podnosi Uredu.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja
prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Uredu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za
ostvarivanje prava.
Ured može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje
pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva – korisnika ili na drugi odgovarajući način.
Članak 39.
Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom ostvarenja
prava, podnositelj je dužan predočiti sljedeće dokaze:
1.

Dokumentacija za dokazivanje socijalnog uvjeta:
- rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
- potvrda o zadnjem primitku sredstava Centra (preslika uz predočenje izvornika).
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2.

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta prihoda
- uvjerenje Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu svih članova obitelji ili kućanstva,
- potvrdu o visini dohotka Porezne uprave za sve punoljetne članove obitelji ili kućanstva,
- izvod iz matice rođenih podnositelja zahtjeva, ne stariji od 6 mjeseci, isključivo za samohrane roditelje,
a u slučaju razvoda braka potrebno je predočiti i rješenje o razvodu od nadležnog suda,
- izvod iz matice rođenih (preslika uz predočenje izvornika),
- potvrde o prihodima svih članova obitelji ili kućanstva u zadnja tri mjeseca,
- ovjerenu prijavu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili dokaz o nezaposlenosti,
- potvrdu Ministarstva unutarnjih poslova da članovi obitelji ili kućanstva nemaju u vlasništvu
registrirano motorno vozilo,
- zaposleni – izvješće o plaći, obrazac IP ili isplatne liste (preslike uz predočenje izvornika),
- vlasnici obrta – porezno rješenje ili potvrdu o visini dohotka,
- umirovljenici – zadnji odrezak od mirovine (preslika uz predočenje izvornika),
- učenici i studenti – potvrda o redovitom školovanju / studiranju,
- kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana osiguranika u
obveznom zdravstvenom osiguranju,
- žene na porodnom dopustu – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o naknadu za
vrijeme porodnog dopusta,
- vojne i civilne žrtve rata – rješenje nadležnog tijela o visini opskrbnine (preslika uz predočenje
izvornika).

3.

Dokumentacija za dokazivanje posebnog uvjeta
- rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata kojim se
utvrđuje invalidnost od najmanje 20% (preslika uz predočenje izvornika),
- za osobe starije od 65 godina odrezak od mirovine (preslika uz predočenje izvornika).

4.

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta doplatka za djecu – dodatni uvjet
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarivanju prava na doplatak za djecu (preslika
uz predočenje izvornika).

5.

Dokumentacija za dokazivanje tjelesnog oštećenja – dodatni uvjet
- rješenje nadležnog tijela o postojanju tjelesnog oštećenja od najmanje 70% (preslika uz predočenje
izvornika),
- za osobe starije od 65 godina zadnji odrezak od mirovine (preslika uz predočenje izvornika).

6.

Dokumentacija za dokazivanje statusa darivatelja krvi – dodatni uvjet
- potvrda Gradskog crvenog križa Rijeka,
- za osobe starije od 65 godina zadnji odrezak od mirovine (preslika uz predočenje izvornika).
Članak 40.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se, ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, u pravilu do
dvadesetog dana u mjesecu.
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja
zahtjeva.
Ured može odlučiti da korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.
Članak 41.
O zahtjevu za ostvarivanje prava, odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje
rješenjem Ured.
O žalbi protiv rješenja Ureda odlučuje nadležni upravni odjel Primorsko – goranske županije.
Članak 42.
U tijeku ostvarivanja prava korisnici su dužni svaka tri mjeseca (u ožujku, lipnju, rujnu i prosincu), a
najmanje jednom godišnje ako ovom Odlukom nije određeno drugačije, predočiti dokaze o kojima ovisi
ostvarivanje prava.
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Ured može odrediti, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava (revizije), kraći rok za dostavu
dokaza.
Ako izmijenjene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na socijalnu skrb to zahtijevaju, Ured će
donijeti novo rješenje.
Korisnik prava iz socijalne skrbi je dužan prijaviti Uredu svaku promjenu činjenica koje utječu na postojanje
prava u roku od 8 (osam) dana od dana nastanka promjene.
Članak 43.
Ured će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava na prikladan način istaknuti popis
odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom
Odlukom.
Članak 44.
Ured ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove
Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.
Članak 45.
Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi
štetu, ako je:
-

VI.

na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su
neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,
ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili
opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine
Primorsko-goranske županije«, br. 50/09, 7/10 i 20/10).
Članak 47.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Bakra«.
Članak 48.
Rješenja donesena prije stupanja na snagu ove Odluke, a koja su u suprotnosti s ovom Odlukom, ostaju
na snazi najduže 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Zadužuje se Ured da pojedinačna prava korisnika uskladi s ovom Odlukom u roku 8 mjeseci od njenog
stupanja na snagu.

KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2170-02-04/2-14-5

Bakar, 27. veljače 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA
Predsjednik Gradskog vijeća
Milan Rončević
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