
 
Na temelju članka  117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 
99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19., 64/20. i 138/20.) i članka 34. Statuta Općine Viškovo 
(„Službene novine Općine Viškovo“ broj 3/18 i 2/20.) Općinsko vijeće Općine Viškovo na ----. 
sjednici održanoj ---------godine donijelo je   
 
 
 

 

ODLUKU 
o 6. Izmjeni i dopuni Odluke o Socijalnoj skrbi 

 
 

Članak 1.  
 

U članku 10. stavku 1. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko – goranske 
županije“ broj: 52/11. i „Službene novine Općine Viškovo broj: 12/16. i 5/17. i 16/17., 2/19., 
17/19. i 4/20.) (nastavno: Odluka) iza trećeg podstavka dodaje se četvrti podstavak koji glasi: 
 
- azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom s prijavljenim prebivalištem u Općini 
Viškovo te članovima obitelji azilanata i članovima obitelji stranaca pod supsidijarnom 
zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna zaštita 
odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka o  6. Izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u „Službenim novinama Općine Viškovo“. 
 
KLASA:  
UARBROJ:  
Viškovo, ------- 2021. godine 
 

                                                                                        OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 

                                                                                                         Predsjednik  Općinskog vijeća: 
                                                                                                                       Bojan Kurelić   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZLOŽENJE 
                                  6. Izmjena i dopuna odluke o Socijalnoj skrbi 

 
 
Člankom 10. Odluke o socijalnoj skrbi  („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 
52/11. i „Službene novine Općine Viškovo“ broj: 12/16., 5/17. i 16/17., 2/19., 17/19. i 4/20. ) 
utvrđeno je kojim se osobama osiguravaju prava socijalne skrbi temeljem ove Odluke.   Općina 
Viškovo se i dosada pokazala kao općina posebno osjetljiva na socijalno stanje na svom 
području, te se je stalnim praćenjem  socijalnih potreba svojih mještana,  ukazala potreba 
dodatne zaštite pojedinih, novih kategorija stanovništva. Temeljem članka 22. stavka 2. 
Zakona o socijalnoj skrbi, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod 
supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj kao i članovi njihovih 
obitelji imaju sva prava u sustavu socijalne skrbi u jednakom opsegu kao i hrvatski državljani s 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici 
Hrvatskoj su osobe koje su zbog nepoznavanja jezika, otežanog pristupa zaposlenju i slabih 
socijalnih mreža u osobito nepovoljnom socijalnom položaju te se zbog toga klasificiraju među 
ranjive društvene skupine u potrebi za dodatnom zaštitom. Kako bi se umanjio rizik od 
socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene skupine te doprinijelo njihovoj 
uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu predlaže se izmjena članka 10. Odluke o socijalnoj 
skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) na način da se prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom, 
osim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Viškovo, odnosno 
boravište, pod uvjetom da nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, zatim 
udomljenoj djeci i djeci pod brigom skrbnika sa prebivalištem ili boravištem na području 
Općine Viškovo i strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području 
Općine Viškovo,  priznaju i azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom.  
 
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Viškovo. 
 
Obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predložene Odluke o 6 
izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi. 
 

Također, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za prijedlog ove odluke provesti 
će se savjetovanje s javnošću obzirom da se ovim prijedlogom Odluke utječe na interese 
građana. Savjetovanje s javnošću provest će se zaključno do 01. prosinca 2021. godine zbog 
potrebe hitnog donošenja.  
 

        Općinska načelnica: 

                 Sanja Udović, dipl. oec. 
 
 

 


