
 

OPĆINA  BAŠKA 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga 

 

 

ODLUKE 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
 

 

Predlagatelj: Općinski načelnik (članak 40. Statuta Općine Baška - „Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20 ) 

 

 

Obrazloženje:  

 

Odlukom o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/10, 36/10, 35/14), 

utvrđena su prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Baška, te uvjeti, način njihova ostvarivanja, 

korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. Odluka je donesena 2013. godine, te u 

međuvremenu nisu mijenjani cenzusi, odnosno iznosi uvjeta prihoda za ostvarenje prava iz Odluke. 

Također nije izmijenjen iznos stalne mjesečne pomoći osobama koje su potpuno nesposobne za rad i 

radno sposobnim osobama koje s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

  

Temeljem navedenog, predlaže se povećanje iznosa uvjeta prihoda za ostvarenje prava iz socijalne 

skrbi i povećanje iznosa stalne mjesečne pomoći s 500,00 na 1.000,00 kuna. Ujedno se iznos 

jednokratne novčane pomoći izravno korisniku ograničava na ukupno 2.000,00 kuna godišnje. 

 

Za ostvarenje prava na roditeljsku naknadu predlaže se i uvjet da barem jedan roditelj ima i uobičajeno 

boravište za porezne svrhe u Općini Baška, jer je u praksi uočeno da su zahtjeve postavljali roditelji 

koji imaju prebivalište u Općini Baška, ali na njenom području stvarno ne žive i ne rade, te porez i 

prirez na dohodak ne uplaćuju u proračun Općine Baška. Budući da je Općina Baška uključena u 

sustav e-novorođenče, predlaže se mogućnost podnošenja zahtjeva za isplatu roditeljske naknade 

prilikom prijave djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani. 

 

Također se predlaže priznanje prava na isplatu roditeljske naknade posvojiteljima maloljetnog djeteta 

bez obzira na starost djeteta, uz jednake ostale uvjete kao za roditelje. 

 

Predlaže se uvođenje novog prava na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja, koje 

bi ostvarivali umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u Republici 

Hrvatskoj, uključujući iznos inozemne mirovine ako je ostvaruju. 

 

Budući da je zbog izvanrednih okolnosti bilo onemogućeno održavanje redovitih sastanaka kao u 

redovnim uvjetima rada, te da su radni sastanci koji su ključni za izradu nacrta prijedloga akta 

održavani u smanjenom obimu, izrada dokumenata iziskivala je više vremena i usklađivanja od 

uobičajenog. Stoga je u cilju pravovremenog donošenja akta i početka njegove primjene trajanje 

savjetovanja ograničeno na 15 dana. 

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Baška, na kojoj će se razmatrati prijedlog akta, planira se održati 

sredinom prosinca 2020. godine. 

 

 

 

Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju: 

 

od 17. studenoga do 1. prosinca 2020. godine 

 

 

 

 

 



NACRT PRIJEDLOGA AKTA 

 

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 

99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20)  i članka 29. Statuta Općine Baška ( „Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, 

na sjednici održanoj dana ___________ 2020. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 20/10, 36/10, 35/14), 

članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 

„Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom, kako slijedi: 

- samac do 2.600,00 kn, 

- dvočlano domaćinstvo do 3.250,00 kn, 

- obitelj s tri ili više članova do 1.500,00 kuna po članu.“ 

 

Članak 2. 

 

U članku 12. stavak 1. dodaje se nova alineja 16. koja glasi: 
 

„ 16. Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja “ 

 

Članak 3. 

Članak 15. mijenja se i glasi: 
 

„ Korisnici iz članka 14. ove Odluke ostvaruju pravo na stalnu mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 

1.000,00 kn, a može je koristiti samo jedan član zajedničkog domaćinstva.“ 

 

Članak 4. 

Članak 18. stavak 4. mijenja se i glasi: 
 

„ Jednokratna novčana pomoć može se tijekom jedne kaledarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili 

domaćinstvu) više puta, s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći iznos iz stavka 3. ovoga 

članka.“ 

 

Članak 5. 

Članak 46. mijenja se i glasi: 
 

„  (1) Pravo na isplatu naknade iz članka 45. ostvaruje se, ako barem jedan roditelj ima neprekidno 

prebivalište na području Općine Baška najmanje 3 godine prije dana rođenja djeteta, uz uvjet da 

ima i uobičajeno boravište za porezne svrhe u Općini Baška, uz obvezu dostavljanja pisanog 

zahtjeva, kojemu treba priložiti: 

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška, za roditelje i novorođeno dijete, 

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, 

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška za ostalu djecu, ako se ne radi o 

prvorođenom djetetu, 

- preslike izvoda iz matične knjige rođenih za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom 

djetetu, 

- potvrde JLS u kojoj, moguće, prebivalište ima drugi roditelj, da roditeljsku naknadu nije 

primio od iste JLS, 

- broja računa na koji će isplatiti naknada, 

najkasnije 3 mjeseca od dana rođenja djeteta. 
 

(2) Ispunjavanje uvjeta uobičajenog boravišta za porezne svrhe roditelja u Općini Baška putem 

OIB-a provjerava Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

(3) Isplatu naknada iz članka 45. obavljat će, na temelju isprava iz stavka 1. i provjere iz stavka 2. 

ovoga članka, Odsjek za proračun, financije i računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela. 

 



(4) Umjesto podnošenja zahtjeva iz stavka 1. roditelji mogu dostaviti zahtjev za isplatu naknade iz 

članka 45. prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani, kroz 

uslugu e-Novorođenče. “ 
 

Članak 6. 
 

Iza članka 46. dodaje se novi članak 46.a. koji glasi: 
 

„  (1) Pravo na isplatu naknade iz članka 45. priznat će se i posvojitelju maloljetnog djeteta koji 

ispunjava uvjete iz iz članka 46. bez obzira na starost djeteta, uz obvezu dostavljanja pisanog 

zahtjeva, kojemu treba priložiti: 

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška, za roditelje i posvojeno dijete, 

- presliku pravomoćnog rješenja o posvojenju, 

- preslike uvjerenja o prebivalištu na području Općine Baška za ostalu djecu istog roditelja (ako 

ih ima), 

- preslike izvoda iz matične knjige rođenih za ostalu djecu istog roditelja (ako ih ima), 

- potvrde JLS u kojoj, moguće, prebivalište ima drugi roditelj, da roditeljsku naknadu nije 

primio od iste JLS, 

- broja računa na koji će isplatiti naknada, 

najkasnije 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju. 

 

(2) Za djecu posvojenu tijekom 2020. godine zahtjev iz stavka 1. može se dostaviti do 31. prosinca 

2020. godine. “ 
 

Članak 7. 
 

Iza članka 48. dodaje se naslov „16. Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog 

osiguranja“ i novi članak 48.a. koji glasi: 
 

„ (1) Pravo na pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu do 840,00 kn 

godišnje ostvaruju umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos prosječne starosne mirovine u 

Republici Hrvatskoj. 
 

(2) Iznos prosječne starosne mirovine utvrđuje se temeljem podataka objavljenih na službenim 

stranicama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji su utvrđeni za prethodnu godinu. 
 

(3) Isplatu pomoći iz stavka 1. obavljat će Odsjek za proračun, financije i računovodstvo 

Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju pisanog zahtjeva uz kojeg se prilaže polica dopunskog 

zdravstvenog osiguranja i izjava da podnositelj zahtjeva ne ostvaruje pravo na inozemnu 

mirovinu, odnosno izjava o iznosu inozemne mirovine ako je ostvaruje. 
 

(4) Pravo iz stavka 1. ne ostvaruju umirovljenici koji imaju pravo na plaćanje premije dopunskog 

zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.  

 

Članak 8. 
 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske 

županije“. 

 

 

POZIVAJU SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, 

ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM AKTA  
 

• osobnom dostavom u pisarnicu Općine Baška, Palada 88, Baška, 

• poštom na adresu Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, 

• e-mailom na adresu: darko.krpan@baska.hr 
 

obvezno na obrascu u privitku, najkasnije do 1. prosinca 2020. godine 

 

mailto:darko.krpan@baska.hr

