
 

                         
  R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
 

 
       
 
KLASA: ___________________ 
URBROJ: ___________________ 
VIŠKOVO, __. _______________ godine 
 
 
 

       Općinsko vijeće Općine Viškovo 
       n/p predsjednika 

       
 
 
 
Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 
4/21, 10/22), podnosim Općinskom vijeću Općine Viškovo na razmatranje i donošenje Prijedlog 
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim 
osobama. 
 
 
 

                                                                                                                     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 34. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 

4/21, 10/22) Općinsko vijeće Općine Viškovo na __. sjednici održanoj __. __________ . godine donijelo 
je 

Odluku o izmjeni i dopuni 
Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama 

 
Članak 1. 

 
U članku 3. Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama (Službene 
novine Općine Viškovo, broj: 10/20. i 13/20.) (dalje: Odluka) iznos: 3.000,00 kuna zamjenjuje se s: 
4.000,82 kuna / 531 EUR.  
 

Članak 2. 
 
U članku 4. stavku 1. Odluke mijenjaju se točke i sada glase: 
 

 Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u 
iznosu do 1.996.64 kuna / 265 EUR ostvaruje pravo na jednokratnu godišnju pomoć u iznosu 
od 1.100,04 kuna / 146 EUR, 

 Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u 
iznosu između 1.996,72 kuna / 265,01 EUR i 3.315,18 kuna / 440 EUR ostvaruje pravo na 
jednokratnu godišnju pomoć u iznosu od 700,71 kuna / 93 EUR, 

 Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u 
iznosu između 3.315,26 kuna / 440,01 EUR i 4.000,82 kuna / 531 EUR ostvaruje pravo na 
jednokratnu godišnju pomoć u iznosu od 504,81 kuna / 67 EUR. 
 

Članak 3. 
 
Članak 6. stavak 4. Odluke mijenja se i glasi: U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene 
minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju 
prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode 
prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade. 
 

Članak 4. 
 
(1) Na sve postupke koji su pokrenuti u 2023. godini primjenjuje se ova Odluka o izmjeni i dopuni 
Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama. 
 
(2) Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim 
osobama stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općina Viškovo. 
 

KLASA:    
URBROJ:     

Viškovo, . godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO 
 
 

Predsjednik Općinskog vijeća 
 

Bojan Kurelić 



Obrazloženje  

Odluke 
o izmjeni i dopuni 

Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama 
 
Odluka o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama donesena je na 41. sjednici 
održanoj 8. rujna 2020. godine i objavljena je u Službenim novinama Općine Viškovo broj 10/20. Odluka 
je doživjela jednu izmjenu i dopunu objavljenu u Službenim novinama Općine Viškovo broj 13/20. 
 
Cilj je, ovom izmjenom i dopunom, pomoći starijim mještanima u teškim vremenima opterećenim 
inflacijom i energetskom krizom, poskupljenjem energenata i prehrambenih sirovina. Stoga se 
predlaže, da se, ovom izmjenom i dopunom, maksimalna visina prihoda starijih osoba podigne s 
dosadašnjih 3.000,00 kuna / 398,17 EUR na 4.000,82 kuna / 531 EUR. Također se predlaže da se 
podignu iznosi novčane pomoći i to za cca 100,00 kuna / 13,27 EUR. 
 
Godine 2022. broj korisnika jednokratne godišnje novčane pomoći bio je 549 te je isplaćeno ukupno 
350.800,00 kuna / 46.559.16 EUR. S obzirom na povećanje od nešto više od 100,00 kune / 13,27 EUR 
očekuje se povećanje rashoda u minimalnom iznosu od 54.900,00 kuna / 7.286,48 EUR u odnosu na 
prošlu godinu, a prema navedenim podacima. Budući da je, ovim prijedlogom odluke, cenzus 
povećan za 1.000,82 kuna / 132,83 EUR u odnosu na prošle godine, stvaran broj korisnika nije 
moguće odrediti, a slijedom toga niti ukupno precizno opterećenje za proračun. Međutim, za 
očekivati je nešto veći broj korisnika ove pomoći. 
 
S obzirom na prednje iznijeto predlaže se razmatranje i donošenje predložene Odluke o izmjeni i 
dopuni Odluke o pravu na jednokratnu godišnju novčanu pomoć starijim osobama. 
 
Također, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za prijedlog ove odluke provest će se 
savjetovanje s javnošću s obzirom na to da se ovim prijedlogom odluke utječe na interese građana. 
Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana. 
 
 
 
 

Općinska načelnica  
    

Sanja Udović, dipl. oec., v.r. 
 


