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OPĆINSKI NAČELNIK

3.
Na temelju članka 39. Zakona o socijalnoj skrbi  („Narod-
ne novine“ broj : 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 
130/17.) i članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene 
novine Općine Viškovo“ broj: 3/18.) Općinska načelnica 
Općine Viškovo dana 27. ožujka 2019.  godine donijela je 
sljedeću

Odluku o provođenju radova za opće dobro bez 
naknade na području Općine Viškovo

Članak 1.
1. Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za 

opće dobro bez naknade na području Općine Viškovo 
tijekom 2019. godine.

2. U radovima za opće dobro bez naknade sudjeluju rad-
no sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili 
član kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne 
naknade utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb 
Rijeka.

3. Radovi  iz točke 1. ovog članka provoditi će se prema 
utvrđenom rasporedu, sukladno potrebama utvrđenim 
od strane Općine Viškovo. 

4. Za organizaciju i nadzor nad izvršavanjem radova iz 
stavka 1. ovog članka osoba iz stavka 2. ovog članka, 
vezano uz članak  5. ove Odluke, zadužuje se Jedin-
stveni upravni odjel. 

Članak 2.
Korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati 
u radovima za opće dobro najmanje 30, a najviše 90 sati 
mjesečno, sukladno članku 39. stavak 5. Zakona. 

Članak 3.
1. Općina Viškovo uputit će poziv radno sposobnim i 

djelomično radno sposobnim korisnicima koji se na-
laze na popisu Centra za socijalnu skrb Rijeka kad se 
iskaže potreba za angažiranjem osoba iz članka 1. sta-
vak 2. ove Odluke na radovima za opće dobro.

2. Sa izabranim korisnicima koji su se odazvali pozivu, 
sklopit će se ugovori u radu za opće dobro bez nakna-
de.

3. Odobrava se zaključenje police osiguranja s osigura-
vajućim društvom u slučaju nezgode radi ublažavanja 
rizika prilikom rada za opće dobro za korisnike koji 
sudjeluju u radovima za opće dobro u vremenskom 
periodu iz članka 1. stavak 1. ove Odluke.

Članak 4.
Općina je obavezna dostaviti Centru za socijalnu skrb Ri-
jeka podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade 
koji su se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro 
sukladno članku 39. stavak 7. Zakona.

Članak 5.
1. Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom 

samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajam-
čenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena mini-
malna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog 
člana kućanstva ako se ne odazove pozivu Općine za 
sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade 
temeljem članka 39. stavak 3. Zakona.

2. Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i 
drugih nepredviđenih okolnosti, smatra se opravdanim 
razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u 
radovima za opće dobro bez naknade.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana  objave u 
„Službenim novinama Općine Viškovo“.
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