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KLASA: 022-05/16-01/08 

URBROJ: 2170-09-04/02-16- 

VIŠKOVO,  17. listopad 2016. godine 

 

 

 

       Općinsko vijeće Općine Viškovo 

       n/p predsjednice 

        

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije“  broj: 25/09, 6/13, 15/13., 33/13., 14/14. i “Službene novine Općine Viškovo“ broj: 
3/14.) podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Prijedlog  
Odluke o I. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći. 

 
 
 
                                                                                                   Općinska načelnica: 
 
                                            Sanja Udović, dipl. oec.v.r. 
 
 
 
 
 
 

O P Ć I N A   V I Š K O V O  

       Općinski načelnik 



Na temelju članka 19. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“  broj:  33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.) i 
članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 
25/09., 6/13., 15/13., 33/13., 14/14. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/14.) 
Općinsko vijeće Općine Viškovo na 28. sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijelo 
je 
 

 

ODLUKU 

o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći 

 

Članak 1. 

U članku 2. Odluke o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske 

županije“ broj 49/12.) (u daljnjem tekstu Odluka) tekst „Upravni odjel načelnika“ zamjenjuje 

se tekstom „Jedinstveni upravni odjel“ 

Članak 2.  

U članku 6. stavku  1. Odluke dodaje se točka 8. koja glasi: „Sufinanciranje dnevnog smještaja 

u dnevnom boravku doma za starije i nemoćne osobe“ (u daljnjem tekstu Dom) 

Članak 3. 

Iza članka 13. Odluke dodaje se članak 14. koji glasi: 

„8. Sufinanciranje dnevnog smještaja u dnevnom boravku doma za starije i nemoćne osobe. 

Članak 14. 

Općina će sufinancirati dnevni smještaja u dnevnom boravku Doma koji pruža usluge 

organiziranog dnevnog smještaja, registriranog sukladno  Zakonu o ustanovama („Narodne 

novine“ broj 76/93., 29/97. 47/99. i 35/08),  Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“  

broj  157/13. i 152/14.) i  Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne 

osobe („Narodne novine“ broj 121/00). 

Pravo na sufinanciranje dnevnog smještaja u Domu koji djeluje na  području Primorsko – 

goranske županije, ostvaruje osoba koja je navršila 65 godina života. 

Pravo iz stavka 2. ovog članka Općina sufinancira do 5 dana u tjednu u visini 30% cijene 

smještaja prema važećem cjeniku Doma, a najviše do 40 kuna dnevno.  



Usluga dnevnog smještaja u Domu obuhvaća tri obroka dnevno (doručak, ručak i užina),  

osnovnu medicinsku skrb, ležaj za dnevni odmor i  organizaciju slobodnog vremena. 

Ukoliko Dom korisnicima Doma omogućava korištenje usluga koje nisu obuhvaćene 

smještajem u dnevnom boravku, Općina te usluge ne sufinancira. 

S domovima iz stavka 1. u kojima su smještene osobe iz stavka 2. ovog članka Općina Viškovo 

sklopit će ugovor.  

Članak 4. 

Dosadašnji članci 14., 15., 16., 17. i 18., Odluke postaju članci 15., 16., 17., 18. i 19. 

 

Članak 5.  

U članku 17. Odluke tekst „Upravnom odjelu ureda načelnika“ zamjenjuje se tekstom 

„Pisarnici“. 

Članak 6. 

Ova Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o posebnim oblicima pomoći stupa na snagu danom 

objave u „Službenim novinama  Općine Viškovo“. 

 

KLASA: 022-05/16-01/08 
URBROJ: 2170-09-04/02-16- 
Viškovo, 27. listopad 2016. godine 
 
 

             OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
 
 
              Predsjednica Općinskog vijeća: 
 
                                                                        Prim. mr. sc. Jagoda Dabo, dr. med. 
 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

1. izmjena i dopuna Odluke o posebnim oblicima pomoći 

 

Odlukom o posebnim oblicima pomoći („Službene novine Primorsko – goranske županije“ 
broj 49/12.) određeno je sedam vrsta pomoći koje mještani Općine Viškovo mogu ostvariti 
kao „nadstandard“ iznad prava propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 
broj 157/13. i 152/14.) i Odlukom o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske 
županije broj 52/11.) te predlagatelj predlaže još jednu, osmu vrstu pomoći koja se odnosi na 
sufinanciranje dnevnog smještaja starijih osoba u dnevnom boravku doma za starije i 
nemoćne osobe. 
 
Člankom 25. Povelje o temeljnim pravima Europske unije 2010/c 83/02 Ugovora o Europskoj 
uniji, navedeno je da Unija priznaje i poštuje prava starijih osoba na dostojan život i 
neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu. 
 
Ustavom Republike Hrvatske utvrđeno je da je dužnost svih štititi starije i nemoćne osobe i 
da su djeca „dužna brinuti za stare i nemoćne osobe“. 
 
Na području Općine Viškovo postoji određeni  broj starijih osoba koje žive same, bez mlađih 
članova obitelji ili o kojima se obitelj zbog  zaposlenosti  ili sličnih razloga ne može adekvatno 
skrbiti tokom cijelog dana, a kojima je potrebna određena skrb u vidu prehrane, održavanja 
osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i 
rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, i sl. 
 
Obzirom da  na području Primorsko – goranske županije djeluje određeni broj domova za 
starije i nemoćne osobe koji pružaju usluge dnevnog smještaja (boravka) starijih osoba te da 
se broj takvih domova povećava predlagatelj smatra da je, zbog povećanja kvalitete života 
starijih osoba, potrebno pomoći starijim osobama i njihovim obiteljima  u sufinanciranju 
smještaja u takvim ustanovama. 
 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Viškovo za 2016. godinu. 
 
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predloženih 1. izmjena i  
dopuna Odluke o posebnim oblicima pomoći. 
 
 
 

        Općinska načelnica: 

         Sanja Udović, dipl. oec.v.r. 
 


