O b r a z l o ž e nj e
Zakonom o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,
16/17 i 130/17) uređuje se djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, prava
i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje,
korisnici, prava korisnika socijalne skrbi, postupak za ostvarivanje tih prava te
druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.
Gradsko vijeće Grada Krka je na temelju uvodnog Zakona na sjednici, održanoj
3. srpnja 2014. godine donijelo novu Odluku o socijalnoj skrbi koja je objavljena u
“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/14. U srpnju 2015.
godine, Gradsko vijeće Grada Krka donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o
socijalnoj skrbi i ista je objavljena u “Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 23/15. Predmetnom Odlukom uređuju se prava iz socijalne skrbi
koja osigurava Grad Krk, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici te postupak
za ostvarivanje tih prava.
Člankom 40. Odluke o socijalnoj skrbi propisano je da Socijalno vijeće Grada
Krka je posebno radno tijelo koje odlučuje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi
utvrđenih Odlukom, a imenuje ga Gradsko vijeće, na vrijeme od četiri godine.
Predsjednik i članovi Socijalnog vijeća imenuju se od predstavnika socijalnih,
zdravstvenih i humanitarnih ustanova te mjesnih odbora na području Grada
Krka.
Budući da je dosadašnjim članovima Socijalnog vijeća istekao četverogodišnji
mandat (imenovani su od prošlog saziva Gradskog vijeća na sjednici održanoj 24. rujna
2014. godine), tijekom rujna i listopada ove godine pokrenut je postupak
predlaganja kandidata za naredni četverogodišnji mandat članova Socijalnog
vijeća od ovlaštenih tijela (mjesnih odbora na području Grada i Centra za
socijalnu skrb).
Slijedom iznesenog, na sjednici Kolegija Gradonačelnika, održanoj 19.
studenoga 2018. godine, nakon razmatranja radnog prijedloga, Gradonačelnik je
utvrdio Prijedlog Odluke o imenovanju članova Socijalnog vijeća Grada Krka, te
se isti prijedlog upućuje na razmatranje Gradskom vijeću Grada Krka u cilju
rasprave i donošenja.
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