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Općina Klana
10.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o lokalnoj
samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93,
117/93 i 5/97) članka 7. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine« broj 73/97) i članka 61. Statuta Općine
Klana (»Službene novine« Županije primorsko-goranske
broj 14/93 i 27/97) Općinsko poglavarstvo Općine Klana, na
sjednici održanoj 14. travnja 1998. godine donijelo je
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
I. OPĆE ODREDBE

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,
2. pravo na subvenciju boravka djece u-predškolskim
ustanovama,
3. pravo na besplatnu marendu učenika osnovne Škole,
4. pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne na
knade,
5. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih
usluga,
'
'
6. pravo na pomoć za troškove javnih prijevoza,
7. pravo na pomoć za pogrebne troškove,
8. pravo na pomoć i njegu u kući,
9. pravo na participaciju troškova smještaja u socijalnu
J
ustanovu
1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju korisnici socijalne skrbi,
,vrste pomoći, prava iz socijalne skrbi, te propisuje postu
pak, uvjeti i način njihova ostvarivanja.
Članak 2.
Prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osi
gurava Općina Klana, a poslove u svezi ostvarivanja tih
prava obavlja Upravni odjel.
Članak 3.
Poslovi ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne
skrbi propisanih ovom Odlukom mogu se povjeriti Centru
za socijalnu skrb Rijeka, na osnovi Ugovora koji Općina
sklapa s Centrom.
Općina može pružanje usluga korisnicima prava iz soci
jalne skrbi (prehrana, pomoć i njega u kući i si.) povjeriti
pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga,
na osnovu Ugovora.
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Korisnik socijalne skrbi je samac ili obitelji koje nemaju
dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih po
treba (slabe i nemoćne osobe, nezaposleni, nespodobni za
rad i nezbrinuti) i nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim
radom ili prihodom od imovine ili iz drugih izvora.
Članak 5.
Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osigu
ravaju se hrvatskom državljaninu, koji ima prebivalište na
području Općine Klana, neprekidno 2 godine.
Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu
osobu niti nasljeđivati.
III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.
Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi u Savjetovalištu
za prehranu dojenčadi i male djece, koje djeluje pri Domu
zdravlja Rijeka (»mliječna kuhinja«), može ostvariti dijete
u dobi do navršenih 6 mjeseci života, a iznimno, uz prepo
ruku liječnika pedijatra, do navršenih 12 mjeseci života,
ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet - djeca iz čT. 20. st. 1. toč. 1. i 2. ove
Odluke
d) medicinski uvjet - dijete, na temelju uputnice liječ
nika pedijatra, o potrebi korištenja prehrane zbog medicin
skih indikacija.
Zahtjev za ostvarenje prava na besplatnu prehranu do
jenčadi podnosi se, u pravilu, putem Centra za patronažu
Doma zdravlja Rijeka.
Općina Klana će sa Domom zdravlja Rijeka zaključivati
jednogodišnje ugovore o sufinanciranju Savjetovališta za
prehranu dojenčadi iz točke 1. ovog članka.
2. Pravo na subvenciju boravka djece u predškolskim usta
novama
Regulirano Odlukom o subvencioniranju troškova bo
ravka djece u predškolskim ustanovama (»Službene no
vine« Županije primorsko-goranske broj 3/98).
3. Pravo na besplatnu marendu učenika osnovne škole
Članak 8.

i

3.1. Pravo na besplatnu marendu organiziranu u osnov
noj školi može ostvariti učenik, ako ispunajva jedan od ovih
uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) poseban uvjet
c) korisnik doplatka za djecu
4. Pravo na oslobođenmje od plaćanja komunalne naknade

Članak 6.

Regulirano Odlukom o oslobođenju od plaćanja komu
nalne naknade (»Službene novine« Županije primorskogoranske broj 1/98).

Korisnik socijalne skrbi, uz ispunajvanje propisanih uv
jeta prema ovoj Odluci, ostvaruje sljedeća prava:

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih
usluga
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Članak 9.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih
usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove
plaćanja:
1. vode
2. odvoza kućnog otpada
3. potrošnje električne energije
Korisnik može ostvariti pomoć za podmirenje troškova
komunalnih usluga, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet
na način, da se vlasniku, odnosno korisniku stana mje
sečno isplati iznos od 100,00 kuna.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih
usluga iz stavka 2: ovog članka nema korisnik ako stan ili
dio stana daje u najam odnosno u podnajam ili ako se stan
koristi za druge namjene, te ako na području Republike
Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću za odmor ili
drugu kuću za stan.
6. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza
Članak 10.
Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza (bes
platna povratna vozna karta kod KD »Autotrolej«) može
ostvariti samac ili obitelj odnosno predstavnik obitelji, ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
1. socijalni uvjet
2. uvjet prihoda
3. poseban uvjet
Pravo na besplatni prijevoz nema radno sposobna
osoba, ako se uredno ne prijavljuje na Zavod za zapošljava
nje.
Obitelj može ostvariti samo pet besplatnih povratnih
voznih karata (zona IV).

7. Pravo na pomoć za pogrebne troškove
Članak 14.
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
(troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova
rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet
b) uvjet prihoda
c) poseban uvjet
Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne
može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina ako na
knadu za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra
za socijalnu skrb ili iz drugih izvora.
8. Pravo na pomoć i njegu u kući
Članak 15.
Pravo iz ovog članka može se ostvariti u slučaju da to
pravo nije osigurano po Centru za socijalni rad ili drugim
osnovama.
Pravo na pomoć i njegu u kući može ostvariti osoba
kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju (tje
lesno ili mentalno oštećenje) prijeko potrebna pomoć i
njega druge osobe uz ispunjenje jednog od uvjeta i to:
- socijalni uvjet ili uvjet prihoda, te ako nema mogućno
sti da joj pomoć ili njegu osiguravaju roditelj, bračni drug i
djeca, a pomoć i njega se ne mogu osigurati temeljem
Ugovora o doživotnom uzdržavanju, odnosno drugim
osnovama.
Pravo na pomoć i njegu u kući utvrđuje se u iznosu od
300,00 kuna mjesečno po osobi.
9. Pravo na participaciju troškova smještaja u socijalnu
ustanovu
Članak 16.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu može ostva
riti redoviti učenik srednje škole i redoviti student, ako
ispunjava jedan od ovih uvjeta:
a) socijalni uvjet,
b) uvjet prihoda,
c) poseban uvjet
Korisnik besplatnog prijevoza dužan je radi nastavka
korištenja besplatnog prijevoza predočiti i dostaviti po
trebne dokaze o kojima ovisi ostvarivanje tog prava na
početku svake školske godine, odnosno semestra.

Pravo na participaciju troškova smještaja u dom soci
jalne skrbi može ostvariti osoba kojoj je zbog trajnih prom
jena u zdravstvenom stanju prijeko potreban takav smještaj
uz ispunjenje jednog od uvjeta:
- socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet, te ako
nema mogućnosti da joj pomoć osiguravaju roditelj, bračni
drug i djeca.
Pravo iz točke 1. ovog članka ostvaruje se u iznosu od
70% cijene koštanja smještaja u socijalnoj ustanovi.
Općinsko poglavarstvo Općine Klana može u iznimnim
slučajevima uz liječničku poreporuku pored kriterija iz
članka 20. ove Odluke odobriti plaćanje smještaja u soci
jalnu ustanovu.
•

Članak 12.

Članak 17.

Pravo na pet besplatnih povratnih voznih karata (zona
IV) mjesečno može ostvariti darovatelj krvi i to:
- muškarac s 50 i više darovanja
- žena s 40 i više darovanja
Status dobrovoljnog darovatelja krvi dokazuje se potvr
dom Hrvatskog Crvenog križa.

Općina ima pravo uknjižbe na nekretnine u vlasništvu
osobe za koju particira ili u potpunosti plaća troškove smje
štaja u socijalnoj ustanovi.

Članak 13.

Članak 18.

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu zone 2-5
imaju učenici Osnovne škole Klana iz naselja: Studena,
Škalnica, Breza, Lisac, Lazc i Pilana.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 6. ove Od
luke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i
to:

Članak 11.

IV. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SO
CIJALNE SKRBI
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bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitetja,.
,

/

1. Socijalni uvjet
Članak 19.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju Rje
šenja Centra ostvaruje jedno od prava i to:
- pravo na pomoć za uzdržavanje
- pravo na doplatak za pomoć i njegu
- pravo na pomoć i njegu u kući.
!
2. Uvjet prihoda.
Članak 20.
Uvjet prihoda ispunjava korisnik koji ostvaruje prihod:
- samac do 800,00 kuna
,» .
- dvočlana obitelj do 1.300,00 kuna
- tročlana obitelj dd 1.800,00 kuna
- četveročlana obitelj do 2.200,00 kuna
- ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za
svakog se člana povećava za 350,00 kuna.
. Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka,
smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili
obitelji isplaćenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u
kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga
sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada,
mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.
U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:
- zaštitni dodatak na mirovinu
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,
- doplatak za pomoć i njegu
- ortopedski dodatak
- iznosi s osnova pomoći i socijalne skrbi utvrđeni ovom
Odlukom.
3. Posebni uvjeti
Članak 21.

i
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Poseban uvjet ispunjavaju:
- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatoče
nog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovin
skog rata
':•••/- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja
iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o bravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji, N.N. 108/96.
- hrvatski%atni vojni invalid iz Domovinskog rata
- ratni i civilni invalid rata iz Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata
- dijete ratnog i civilnog invalida rata
- dijete poginulog* umrlog ili nestalog ratnog i civilnog
invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata.
U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukoni, djeca,
usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog
članka izjednačena su.
:
V. NADLEŽNOST I POSTUPAK
Članak 22.
Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđe
nih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog

Članak 23.
Zahtjev se podnbsti Upravnom odjelu.
U pojedinim slučajevima Upravni odjel može Uvažiti
mišljenje Socijalnog vijeća Općine Klana.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi kao i
tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti
odnosno.predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave
potrebne; za ostvarivanje prava.
Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju
okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava,
posjetom^ obitelji podnositelja zahtjeva.
Članak 24.
O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći pro
pisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješe
njem Upravni odjel.
O žalbi protiv rješenja Upravnog odjela odlučuje nad
ležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.
Članak 25.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje
pojedinog prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti
novo rješenje.
Korisnik je dužan Upravnom odjelu dostaviti dokaz o
ispunjavanju propisanih uvjeta, tromjesečno.
Članak 26.
Upravni odjel ima pravo nadzora nad odobrenim sred
stvima za ostvarivanje prava.
Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dati pi
sano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/98-01/08
Ur. broj: 2170-06-98-01-01
Klana, 14. travnja 1998.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KLANA
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Anton Starčić, v.r.

11.
Temeljem odredbi članka ,61. Statuta Općine Klana
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/
93 i ,27/97). i članka 4. stavak 1. Odluke o komunalnoj
naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije
broj 1/98), Općinsko poglavarstvo Općine Klana, na sje
dnici održanoj 7. travnja 1998. godine donijelo je
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ODLUKU
o dopuni Odluke o oslobođenju od plaćanja
komunalne naknade

4. za dvostruko grobno mjesto za građane
koji nemaju prebivalište na području Općine Klana
9.000,00 kuna

Članak 1.

Za građane kojima je jedan od roditelja ili bračni drug
rođen na području Općine Klana novčana naknada je 50%
od iznosa iz točke 2. i 4. ovog članka.
Jednostruko grobno mjesto smatra se grobno mjesto do
površine 3,50 m .
2
Dvostruko grobno mjesto smatra se od 3,50 m do 7,00
m.
Naknada iz točke 1, 2, 3. i 4. ovog članka za novo
grobno mjesto na šatrom grobnom polju (bez betonskih
okvira) umanjuje se za 50%.

U članku 2. Odluke o oslobađanju od plaćanja komu
nalne naknade (»Službene novine« Primorsko-goranske žu
panije broj 2/98) dodaje se novi stavak koji glasi: Pravo na
oslobađanje od plaćanja komunalne, naknade može steći
domaćinstvo u kojem živi primatelj zaštitnog dodatka na
mirovinu.
'.,,,•.
'

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama«
Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom ob
jave.
Klasa: 011-01/98-01/04
Ur. broj: 2170-06-98-01-02
Klana, 7. travnja 1998.

Članak 3.
Za korištenje grobnog mjesta zaključuje se s korisnikom
ugovor na neodređeno vrijeme.
Članak 4.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KLANA
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Anton Starčić, v.r.

Godišnja grobljanska naknada za održavanje groblja
obračunava se i plaća prema površini grobnog mjesta i
iznosi 16,00 kn/m 2 .
O obvezi iz točke 1. ovog članka Upravni odjel donosi
odgovarajuće rješenje.
Članak 5.

12.
Na temelju odredbi članka 26. Zakona o određivanju
poslova samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samou
prave i uprave (»Narodne novine« broj 75/93), članka 3.
stavak 2. i članka 14. Odluke o grobljima (»Službene no
vine« Županije primorsko-goranske broj 4/94), Općinsko
poglavarstvo Općine Klana, na sjednici održanoj 7. travnja
1998. godine donijelo je
ODLUKU
o naknadama za korištenje i održavanje
groblja u Klani i Brezi
Članak 1.
Ovom Odlukom ureduje se osiguranje financijskih sred
stava za provođenje Zakona o grobljima (»Narodne no
vine« broj 19/98) i Odluke o grobljima (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije broj 4/94).
Članak 2.
Za korištenje novog grobnog mjesta plaća se jedno
kratna novčana naknada koja iznosi:
1. za jednostruko grobno mjesto za građane
s prebivalištem na području Općine Klana
2.000,00 kuna
2. za jednostruko grobno mjesto za građane
koji nemaju prebivalište na području Općine Klana
6.000,00 kuna
3. za dvostruko grobno mjesto za građane
s prebivalištem na području Općine Klana
3.000,00 kuna

Prihodi ostvareni naknadama iz članka 2. i 3. ove Od
luke mogu se koristiti isključivo za financiranje uređenja,
održavanja i upravljanja grobljima.
Članak 6.
Grob na koji pet godina nije plaćena godišnja naknada,
a korisnik je nije podmirio ni nakon upozorenja, smatrat će
se napuštenim. Time je dotadašnjem korisniku prestalo
pravo da ga i dalje koristi, a prekop se takvog groba može
izvršiti ako je od posljednjeg ukopa prošlo 15 godina.
U sredstvima javnog priopćavanja mora se dati obavi
jest o napuštenim grobovima kojom će upravljač groblja
odrediti i rok u kome se korisnik napuštenog groba mora
javiti.
Između objave obavijesti iz stavka 3. ovog članka i
dodjele grobnog mjesta drugom korisniku ne može proći
manje od šest mjeseci.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Primorsko-goranske županije.
Klasa: 011-01/98-01/07
Ur. broj: 2170-06/98-01-01
Klana, 7. travnja 1998.
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KLANA
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Anton Starčić, v.r.

