
 OBRAZLOŽENJE 

 

prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi 

 

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 

broj 20/14, 23/15, 39/17 i 10/19) utvrđena su prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad 

Krk, uvjeti i način njihova ostvarivanja te korisnici socijalne skrbi i postupak ostvarivanja tih 

prava. 

Prava propisana Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Krka može ostvariti korisnik ako ispunjava 

jedan od uvjeta: socijalni uvjet ostvaren na temelju određenog rješenja Centra za socijalnu 

skrb, uvjet prihoda te za određena prava posebni uvjet koji se odnosi na stradalnike 

Domovinskog rata. 

Sukladno Odluci prihodom se smatraju sva novčana sredstva ostvarena po osnovi rada, 

mirovine, primitaka od imovine i na neki drugi način (pr. primitak od udjela u kapitalu, 

kamate na štednju, životno osiguranje i sl.). 

Radi bolje razine zaštite građana s područja grada Krka kojima prijeti siromaštvo, utvrđena je 

potreba za izmjenom važeće Odluke o socijalnoj skrbi Grada na način da se postojeći uvjet 

prihoda iz Odluke poveća za 25% čime bi se stvorili uvjeti za veći obuhvat građana s područja 

Grada koji bi mogli ostvariti neki oblik pomoći iz socijalnog programa Grada te samim time 

prebroditi teške životne situacije. 

 

Slijedom navedenog predlaže se izmjena članka 11. stavka 1. Odluke na način da uvjet 

prihoda ispunjava korisnik s prihodom i to:  

 

- samac do 2.625,00 kuna  (umjesto dosadašnjih 2.100,00 kn), 

- dvočlano kućanstvo do 3.750,00 kuna  (umjesto dosadašnjih 3.000,00 kn) 

- tročlano kućanstvo do 5.000,00 kuna  (umjesto dosadašnjih 4.000,00 kn) 

- četveročlano kućanstvo do 6.375,00 kuna  (umjesto dosadašnjih 5.100,00 kn) 

- ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 

875,00 kuna (umjesto dosadašnjih 700,00 kn).  

 

Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Krka, nakon razmatranja prijedloga 

Odluke izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi  donio je zaključak da se isti podržava i upućuje 

Gradskom vijeću na razmatranje, raspravu i usvajanje navedenog prijedloga Odluke. 

 

Na Kolegiju gradonačelnika od 27. travnja 2020. godine utvrđen je prijedlog  Odluke o 

izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na 

razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

 

                                                               
           
                                                                                                          


