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15. 
 

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13) i članka 

31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/09 i 

54/12 te „Službene novine Općine Lovran“ br. 2/13 i 3/13-ispravak), Općinsko vijeće Općine 

Lovran, na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2014 godine, donosi slijedeću 

 

      

                  O D L U K U 

     o socijalnoj skrbi 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Lovran (u 

daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i 

postupak za ostvarivanje tih prava te osiguranje financijskih sredstava. 

 

Članak 2. 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) određen je Zakonom. 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji 

imaju prebivalište na području Općine te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim 

boravkom na području Općine. 

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom izjednačeni su djeca, usvojenici i pastorčad, 

kao i djeca iz udomiteljskih obitelji, svi do navršene 15 godine života, odnosno ako se školuju 

do kraja propisanog trajanja redovnog školovanja, ali najkasnije do 26 godine života. 

 

Članak 3. 

Prava i oblici pomoći utvrđeni ovom Odlukom osiguravaju se stanovniku Općine -  hrvatskom 

državljaninu koji ima prebivalište na području Općine najmanje tri godine. 

U slučaju da se pojedino pravo ili oblik pomoći ostvaruju na temelju obiteljskog statusa, svi 

članovi obitelji moraju imati prebivalište na području Općine. 

Iznimno od prethodnog stavka, ako samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine   

ostvareno pravo ili oblik pomoći sufinancirat će se u visini od 50%. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja ima stanovnik na području Općine i to hrvatski 

državljanin koji ima prebivalište, a državljani zemalja članica Europske unije koji imaju 

stalno boravište na području Općine. 

Pravo na naknadu troškova stanovanja osigurava se i strancima i osobama bez državljanstva 

sa stalnim boravkom u Općini. 

 

Članak 4. 

Pravo na pomoć iz ove Odluke utvrđuje se temeljem rješenja nadležnog tijela kojim se 

utvrđuje zajamčena minimalna naknada, sukladno zakonskim uvjetima za ostvarenje iste, a 

koji socijalni uvjet je podloga za ostvarivanje prava iz ove Odluke.  
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Članak 5. 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisnih ovom Odlukom obavlja 

Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine, Odsjek za društvene djelatnosti  (u daljnjem 

tekstu: Odsjek). 

 

Članak 6. 

Financijska sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju Republika Hrvatska, 

Primorsko goranska županija (u daljnjem tekstu: Županija) i Općina pod uvjetom i na način 

propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon). 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je 

Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike 

Hrvatske, Županije  te drugih pravnih ili fizičkih osoba. 

 

Članak 7. 

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom 

može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Općine, osim u slučaju 

ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih člankom 3., stavak 4. i 5. ove Odluke. 

Broj prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina može biti ograničen i programom kojim 

se predviđa njihovo financiranje. 

 

 

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 

 

Članak 8. 

Prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od 

ovih uvjeta: 

a) socijalni uvjet, 

b) uvjet prihoda, 

c) posebni uvjet, 

d) uvjet korištenja doplatka za djecu, 

e) uvjet darivanja krvi. 

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom propisuju se i 

dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke. 

 

Socijalni uvjet 

 

Članak 9. 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija 

(dalje u tekstu: Centar) ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. 

 

Uvjet prihoda 

 

Članak 10. 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima koji ne prelaze slijedeće iznose: 

- samac do 1.400,00 kuna, 

- dvočlana obitelj do 2.200,00 kuna, 

- tročlana obitelj do 2.900,00 kuna, 

- četveročlana obitelj do 3.500,00 kuna 
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- ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 

500,00 kuna, 

osim u odnosu na situaciju propisanu člankom 18., stavak 2., ove Odluke. 

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda 

korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen 

zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja korisnik ostvari po osnovi rada, 

mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način. 

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se: 

-  novčane naknade i potpore po Zakonu, 

-  socijalna pomoć i naknada koju osigurava Županija i Općina, 

- doplatak za djecu, 

- stipendije učenika i studenata, 

- godišnji dar za božićne i uskrsne blagdane  i dar za djecu do 15 godine života, 

- novčana naknada za tjelesno oštećenje, 

- ortopedski dodatak, 

- doplatak za pomoć i njegu po odredbama drugih zakona, 

- primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene 

  potrebe, 

- sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda. 

Iznos prihoda obitelji iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se i za iznos koji na temelju propisa 

o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji. 

 

Poseban uvjet 

 

Članak 11. 

Posebni uvjet ispunjavaju: 

- dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 

branitelja iz Domovinskog rata, 

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja 

organizma sukladno zakonu), 

- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji 

ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, 

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma 

sukladno zakonu, 

- dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata, 

- dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, po okolnostima iz 

Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.  

 

Članak 12. 

Djeca iz članka 11. ove Odluke ostvaruju prava u skladu s odredbama ove Odluke po svom 

statusu kao posebnom uvjetu, bez obzira na socijalni uvjet i uvjet prihoda i to: 

a) pravo na besplatnu prehranu dojenčadi  i male djece sa zdravstvenim poteškoćama, 

b) pravo na besplatni (100%) ili djelomice (50%) besplatni boravak djece u dječjem 

vrtiću za pedagošku godinu. 

c) pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu, 

d) pravo učenika osnovne škole na djelomice (50%) besplatni produženi boravak, 

e) pravo na besplatni javni prijevoz (do IV. zone). 
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Djeca nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata mogu po svom 

statusu kao posebnom uvjetu, bez obzira na socijalni uvjet i uvjet prihoda, ostvariti, ovisno o 

zaposlenosti roditelja: 

a) pravo na besplatni (100%) ili djelomice besplatni (50%) boravak djece u jaslicama i 

vrtićima, 

b) pravo učenika osnovnih škola na djelomice (50%) besplatni produženi boravak. 

Ostale osobe koje ispunjavaju posebni uvjet  mogu prema ovoj Odluci ostvariti samo pravo na 

besplatni prijevoz. 

 

Uvjet korištenja doplatka za djecu i darivanja krvi 

 

Članak 13. 

Uvjet prava doplatka za djecu ostvaruje se temeljem rješenja nadležnog tijela koje se donosi 

jednom godišnje. 

Uvjet darivanja krvi primjenjuje se temeljem potvrde Crvenog križa Gradsko društvo Opatija 

dalje u tekstu: Crveni križ. 

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNOG PROGRAMA 

 

Članak 14. 
Temeljem Socijalnog programa Općine ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, 

kako slijedi: 

a) pravo na naknadu za troškove stanovanja, 

b) pravo na troškove ogrjeva, 

c) pravo besplatnu prehranu dojenčadi i male djece, 

d) pravo na financiranje boravka djece u dječjem vrtiću, 

e) pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole, 

f) pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole, 

g) pravo na financiranje javnog prijevoza osoba s invaliditetom, 

h) pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi. 

Temeljem Socijalnog programa Općine, osim prava iz prethodnog članka, ovom se Odlukom 

utvrđuju i slijedeći oblici pomoći: 

a) pomoć za novorođenu djecu, 

b) jednokratne novčane pomoći, 

c) pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama, 

d) sufinanciranje pogrebnih troškova. 

Temeljem Socijalnog programa ovom se Odlukom regulira financiranje slijedećih programa 

a. redovnog programa Crvenog križa, 

b. programa pomoć u kući, 

c. programa pomoći u nabavi udžbenika,  

d. programa udruga u socijali. 

 

PRAVO  NA NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA 

 

Članak 15. 

Pravo na pomoć za stanovanje odobrava se korisniku (samcu ili članovima kućanstva) koji 

ispunjavaju socijalni uvjet. 
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Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, 

grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima. 

Pravo iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se mjesečno  direktno korisnicima: 

- u visini 50% zajamčene minimalne naknade, 

- u visini 50% zajamčene minimalne naknade umanjenje za troškove mjesečne 

najamnine najmoprimcu općinskog stana. 

Iznimno, naknada za troškove stanovanja u visini 100% zajamčene minimalne naknade može 

se odobriti i korisniku kada se po mišljenju Centra samo na taj načni može izbjeći odvajanje 

djece od roditelja. 

 

 

PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA 

 

Članak 16. 
Korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove 

ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za 

podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Županija. 

Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovog članka, Odsjek Općine  

podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva 

nadležnom upravnom tijelu Županije najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu. 

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Županija donosi u pravilu do 30. rujna za tekuću godinu. 

 

PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU DOJENČADI I MALE DJECE 

 

Članak 17. 

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršenih 6 mjeseci, a 

iznimno, uz preporuku liječnika pedijatra, i do navršenih 12 mjeseci života, ako ispunjava 

jedan od ovih uvjeta: 

 a) socijalni uvjet, 

 b) uvjet prihoda, 

 c) medicinski uvjet – dijete s medicinskim indikacijama na temelju uputnice liječnika 

pedijatra o potrebi korištenja posebne prehrane. 

Postupak za ostvarivanje prava na besplatnu hranu dojenčadi podnosi se, u pravilu, putem 

Centra za patronažu Doma zdravlja Opatija ili dječjeg pedijatra, ali se može ostvarivati i 

podnošenjem zahtjeva Odsjeku Općine, u kojem slučaju je potrebno, uz zahtjev, dostaviti i 

mišljenje liječnika – pedijatra.  

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi ostvaruje se u ljekarni na području Općine. 

 

PRAVO NA FINANCIRANJE BORAVKA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU 

 

Članak 18. 

Pravo na besplatni boravak (100%) u dječjem vrtiću za pedagošku godinu može ostvariti 

dijete čija su oba roditelja zaposlena i dijete čiji je samohrani roditelj zaposlen, ako ispunjava 

socijalni uvjet. 

Pravo na besplatni boravak (100%) u dječjem vrtiću za pedagošku godinu (cjelodnevni i 

poludnevni boravak)  može ostvariti i dijete čija su oba roditelja zaposlena te dijete čiji je 

samohrani roditelj zaposlen, ako ispunjava imovinski uvjet u visini od 1.500,00 kn po 

zaposlenom roditelju.. 



Četvrtak, 03. srpanj 2014. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LOVRAN Stranica 80-broj 6 

 

 

Pravo na djelomični besplatni boravak (25%) u dječjem vrtiću (cjelodnevni i poludnevni 

boravak) za pedagošku godinu može ostvariti dijete čija su oba roditelja zaposlena i dijete čiji 

je samohrani roditelj zaposlen, ako ispunjava uvjet doplatka za djecu. 

Dijete iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, kojemu je samo jedan od roditelja zaposlen, može 

ostvariti uz naveden uvjete, samo pravo na besplatni poludnevni boravak u dječjem vrtiću za 

pedagošku godinu. 

Pravo iz stavka 1., 2. i 3., ovog članka, uz navedene uvjete, može ostvarit dijete kojemu 

roditelji nisu zaposleni, ukoliko se radi o djetetu predškolskog uzrasta, s time što se može 

priznati samo poludnevni boravak.  

 

 

PRAVO NA FINANCIRANJE MARENDE UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE 

 

Članak 19. 

Pravo na financiranje marende učenicima osnovne škole za pedagošku godinu ostvaruje 

korisnik ako obitelj ispunjava jedan od ovih uvjeta: 

a) socijalni uvjet, 

b) uvjet prihoda, 

c) uvjet dječjeg doplatka. 

 

PRAVO NA FINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA UČENICIMA OSNOVNE 

ŠKOLE 

 

Članak 20. 

Pravo na financiranje produženog boravka učenicima od 1 – 4 razreda osnovne škole za 

pedagošku godinu ostvaruje korisnik ako obitelj ispunjava socijalni uvjet. 

Pravo na djelomice (50%) besplatni produženi boravak za pedagošku godinu može ostvariti 

korisnik čija su oba roditelja zaposlena odnosno čiji je samohrani roditelj zaposlen, ako 

ispunjava uvjet prihoda ili uvjet korištenja doplatka za djecu. 

Iznimno, Socijalno vijeće Općine može odobriti pravo na financiranje produženog boravka 

učenicima osnovne škole u slučaju da stručne službe Centra i osnovne škole preporuče 

produženi boravak, a zbog socio-ekonomskih uvjeta u obitelji. 

Cijenu produženog boravka Općina nadoknađuje školi samo pod uvjetom da je Općina 

preuzela obvezu financiranja Programa produženog boravka za određenu školsku godinu, a 

istu obvezu može preuzeti samo za osnovnu školu (uključujući i područnu) na području 

Općine. 

 

PRAVO NA SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJE 

ŠKOLE 

 

Članak 21. 

Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza učenicima srednje škole (od mjesta stanovanja do 

sjedišta škole) za pedagošku godinu, računajući od 01. rujna tekuće do 30. lipnja iduće 

godine, ostvaruje učenik koji ispunjava jedan od uvjeta iz članka 8., stavak 1., a) do d) i to za 

razliku koja se ne osigurava iz sredstava Republike Hrvatske i/ili Županije.  
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PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA OSOBA S INVALIDITETOM  

 

Članak 22. 

Pravo na financiranje javnog prijevoza  za IV zone ostvaruje korisnik s invaliditetom od 60% 

i više. 

Pravo na sufinanciranje prijevoza i stručne pratnje ostvaruju djeca s teškoćama u razvoju s 

prebivalištem na području Općine uz uvjet da je rješenjem Centra ili drugog nadležnog tijela 

utvrđen invaliditet. 

Pravo iz prethodnih stavaka vrijedi od podnošenja zahtjeva do kraja tekuće kalendarske 

godine. 

 

 

PRAVO NA FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA DOBORVOLJNIM 

DAVATELJIMA KRVI 

 

Članak 23. 

Pravo na financiranje javnog prijevoza dobrovoljnim davateljima krvi za IV zone ostvaruje 

korisnik ukoliko zadovolji slijedeće uvjete: 

a)  muškarci, ukoliko su krv darivali 50 puta i više i 

b) žene, koje su krv darivale 40 puta i više. 

Status dobrovoljnog davatelja krvi dokazuje se potvrdom izdanom od strane Crvenog križa. 

 

IV. OBLICI POMOĆI 

 

POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU 

 

Članak 24. 

Roditeljima novorođenog djeteta, pod uvjetom da je barem jedan roditelj prijavljen s 

prebivalištem na području Općine, osigurava se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 

1.800,00 kn pod uvjetom da zahtjev podnesu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. 

Za svako slijedeće dijete jednokratna pomoć iz prethodnog stavka uvećava se za dodatnih 

200,00 kn. 

 

JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI 

 

Članak 25. 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se temeljem zaključka Socijalnog vijeća Općine, a 

može se odobriti korisniku koji zbog trenutnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, 

elementarnih nepogoda, gubitka posla i slično) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti 

zadovoljiti osnovne životne potrebe. 

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji 

vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana 

pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama. 

Istom korisniku jednokratna novčana pomoć može biti dodijeljena najviše dva puta godišnje i 

to u najvišem pojedinačnom iznosu od 700,00 kn.  

Iznimno od prethodnog stavka, a kada se radi o malodobnom djetetu  s teškim zdravstvenim 

oboljenjem zbog kojeg je u potrebi kontinuiranog osiguranja visokih novčanih sredstava za 

liječenje, ili mu je jednokratno potrebna veća materijalna pomoć za realizaciju nekog 
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zdravstvenog zahvata povodom bolesti, može se odobriti jednokratna financijska pomoć i više 

puta godišnje, ali do najvišeg iznosa od 7.000,00 kn na razini tekuće godine.  

U slučajevima kada korisnik zatraži pomoć za podmirenje troškova potrošnje električne 

energije i/li vode iz razloga što je došlo do isključenja tih energenata, iznos iz stavka 3. ove 

Odluke može biti i veći. 

Korisnicima naknade za troškove stanovanja može se odobriti jednokratna novčana pomoć 

pod uvjetom da se ne odnosi na podmirenje režijskih troškova. 

 

 

POMOĆ U HRANI I OSNOVNIM ŽIVOTNIM POTREPŠTINAMA 

 

Čanak  26. 

Pomoć u hrani i osnovnim životnim potrepštinama dodjeljuje se potrebitima prigodno, dva 

puta godišnje, za Božić i Dan Općine, temeljem odluke općinskog načelnika o broju i 

vrijednosti pomoći, a na prijedlog Socijalnog vijeća. 

Odlukom općinskog načelnika utvrđuje se i broj te vrijednost poklona koji se prigodno, za 

Božić, mogu dodjeljivati i malodobnoj djeci do 14 godina koja ispunjavaju socijalni uvjet, kao 

i djeci koja su smještena u udomiteljskoj obitelji ili su teškog zdravstvenog stanja.  

Pomoć iz prethodnih stavaka ne uračunava se u jednokratne novčane pomoći iz članka 25. ove 

Odluke. 

 

V. PROGRAMI 

 

Članak 27. 

U skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10) osigurava 

se realizacija redovnih programa i javnih ovlasti Crvenog križa. 

 

Članak 28. 

Izvan redovnih programa i javnih ovlasti, sukladno članku 28. ove odluke, Crvenom križu, 

temeljem posebnog ugovora, doznačavaju se sredstva u visini utvrđenoj proračunom Općine 

za tekuću godinu: 

- za pokrivanje usluge pomoći u kući koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra 

kada mu je prijeko potrebna pomoć druge osobe i to u visini iznosa koji se ne pokriva 

donesenim rješenjem Centra, 

- za pokrivanje usluge pomoći u kući ostalih potrebitih korisnika s područja Općine na 

prijedlog Crvenog križa uz prethodnu suglasnost Socijalnog vijeća. 

 

PROGRAM POMOĆI U NABAVI UDŽBENIKA  

 

Članak 29. 

Sukladno raspoloživim sredstvima proračuna Općine, općinski načelnik može odobriti pomoć 

u nabavi udžbenika za učenike s prebivalištem na području Općine, polaznike OŠ  „V. C. 

Emin“ Lovran, bez obzira na uvjete iz članka 8. ove Odluke. 

 

Članak 30. 

Humanitarnim organizacijama i udrugama koje djeluju na području Županije može se 

sufinancirati redovna djelatnost, a temeljem pristiglih zahtjeva. 
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Udruge koje Socijalnom vijeću Općine podnose zahtjev za sufinanciranje djelatnosti ili 

programa dužne su uz zahtjev dostaviti broj svojih članova s područja Općine i financijsko 

izvješće o radu u prethodnoj godini. 

 

Članak 31. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosno troškova ukopa i osnovne 

pogrebne opreme može ostvariti obitelj pokojnika ako je on ili njegova obitelj do trenutka 

smrti bio korisnik iz socijalnog programa Općine temeljem uvjeta prihoda. 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosno ukopa ne može ostvariti obitelj 

pokojnika koji je u trenutku smrti bio vlasnik nekretnina ili druge imovine veće vrijednosti,  

ako je za života sklopio ugovor o doživotno ili dosmrtnom uzdržavanju kao i slučajevima 

kada je prodao ili darovao svoje nekretnine godinu dana prije smrti.  

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova odnosno ukopa ostvaruje se na način da se iznos 

naveden na računu za pogrebne usluge uplati direktno pogrebnom poduzeća. 

Visinu novčanog iznosa za osnovne pogrebne troškove utvrđuje odlukom općinski načelnik 

prema cjeniku KD Komunalac d.o.o. Jurdani. 

 

Članak 32. 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava utvrđenih u članku 14., stavak 1., 

ove Odluke, odnosno oblika pomoći utvrđenih u članku 24. i članku 25. iste, ako njihovo 

istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno. 

 

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK 

 

Članak 33. 

U realizaciji prava iz ove Odluke, pored Odsjeka, djeluje Socijalno vijeće Općine. 

Socijalno vijeće Općine, kao savjetodavno tijelo, imenuje općinski načelnik na mandat od 

četiri godine. 

Socijalno vijeće ima sedam članova i to predsjednika i šest članova. 

Socijalno vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik. 

Socijalno vijeće: 

- daje mišljenje na prijedlog Proračuna Općine u dijelu prava i oblika pomoći iz ove 

Odluke, 

- diskrecionom ocjenom odlučuje o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći, kao i pomoći 

u hrani i osnovnim životnim potrepštinama povodom Božića i Dana Općine, 

- odlučuje o dodjeli sredstava udrugama u socijali. 

 

Članak 34. 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na 

zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja 

ili putem nadležnog tijela za socijalnu skrb. 

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran. 

 

Članak 35. 

Zahtjev se podnosi Odsjeku na obrascima koje isti izrađuje i koji se mogu preuzeti s web 

stranica Općine ili neposredno u prostoru općinskih tijela. 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti i odgovarajuće isprave odnosno dokaze 

potrebne za ostvarivanje prava, a koji su jasno navedeni u obrascu. 
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Odsjek može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi 

ostvarivanje pojedinog prava (posjet obitelji ili na neki drugi način) odnosno činjenice i 

okolnosti na temelju kojih je pravo već ostvareno. 

Ako podaci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/li nisu dostavljeni svi prilozi navedeni u 

obrascu, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje Odsjeka dopuniti zahtjev i/li dostaviti 

tražene priloge u roku od 15 dana od dana primitka poziva za dopunu. 

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva za ostvarivanje prava i oblika pomoći ako 

dopunjeni zahtjev odnosno traženi prilozi ne budu dostavljeni Odsjeku u roku iz prethodnog 

stavka ovog članka. 

 

Članak 36. 

O zahtjevu za ostvarivanje prava ove Odluke iz nadležnosti Odsjeka u prvom stupnju rješava 

Odsjek u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. 

O žalbi protiv rješenja Odsjeka odlučuje nadležno upravno tijelo  Županije. 

Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 

podnošenja zahtjeva. 

Iznimno, korisnik započinje s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev 

ukoliko je zahtjev podnesen do petog u mjesecu. 

 

Članak 37. 

Odsjek će na mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način, 

istaknuti popis odnosno pregled odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za 

ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom. 

 

Članak 38. 
Odsjek ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno 

odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena. 

 

Članak 39. 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je 

vratiti stečeno bez osnova, ako je: 

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili 

morao znati da su neistiniti i/ili netočni odnosno na drugi protupravan način ostvario 

pravo koje mu ne pripada, 

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe 

na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao 

znati. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 40. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi („Službene 

novine Primorsko-goranske županije“, br. 17/99 i 11/00). 

 

Članak 41. 

Postupci za ostvarivanje prava iz ove Odluke podneseni prije početka primjene iste dovršit će 

se po odredbama ove Odluke. 
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Ostvarivanje prava na pomoć u kući za ovu, 2014 godinu, realizirat će se po postojećem 

Programu pomoći u kući, a temeljem ove Odluke od 01. siječnja 2015 godine.  

 

Članak 42. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Lovran“. 

 

Klasa: 011-01/14-01/6 

Ur. broj:2156/02-01-14-14 

Lovran, 18. lipnja 2014. 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN 

Predsjednica 

Općinskog vijeća 

Nataša Miljak, dipl.pol., v.r. 

 

 

 

 

16. 
 
Na temelju članka 58., stavak 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06, 
37/13 i 125/13), odredbi  Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13 i 148/13) i 
članka 31. Statuta Općine Lovran („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
30/09 i 54/12 i „Službene novine Općine Lovran“ broj 2/13 i 3/13-ispravak), Općinsko vijeće 
Općine Lovran, na 13.  sjednici, održanoj dana  18. lipnja 2014., donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, 

načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu  
držanja pasa te načinu postupanja s napuštenim i  

izgubljenim životinjama 
 

Članak 1. 
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova 
razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja pasa te načinu postupanja s napuštenim i  
izgubljenim životinjama („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/11), članak 
2. mijenja se i glasi:  
“Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje: 
1. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja 
za te životinje, 
2. posjednik kućnog ljubimca je svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili 
čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca, 
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3. neupisani pas je pas poznatog ili nepoznatog posjednika koji nije registriran sukladno 
propisima o veterinarstvu, 
4. pas ili mačka lutalica (slobodnoživuća mačka) je životinja kojoj je posjednik nepoznat i o 
kojoj se nitko ne brine, 
5. napuštena životinja je ona životinja koju je posjednik svjesno napustio, kao i ona koju je 
posjednik napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode, 
6. izgubljena životinja je ona životinja koja je odlutala od posjednika bez njegove volje i on je 
traži, 
7. javna površina je površina utvrđena odlukom općinskog vijeća kojom se propisuje 
komunalni red.” 

Članak 2. 
Članak 3. mijenja se i glasi: 
„Posjednik kućnog ljubimca mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s 
njegovim potrebama. 
Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena 
posebnim propisom, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.“ 
 
      Članak 3. 
Iza članka 3., dodaje se novi članak 3.a koji glasi: 
 
      „Članak 3.a 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni i 
prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja. 
Posjednik kućnog ljubimca ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i 
vremenskim uvjetima protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu, čime se kod 
životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah. 
Posjednik kućnog ljubimca ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu 
uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. 
Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom. 
Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se 
ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebno djece.“ 
 

Članak 4. 
Članak 4. mijenja se i glasi: 
„U osiguravanju uvjeta za držanje kućnog ljubimca, posjednik kućnog ljubimca dužan je 
posebice: 
1. izgraditi i održavati odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa potrebama 
pojedine životinjske vrste, 
2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama, 
3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu, 
4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu 
brigu o kućnom ljubimcu, 
5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na 
životinjsku vrstu, 
6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca, 
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7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesnog, ozlijeđenog i 
iscrpljenog kućnog ljubimca a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog ljubimca, 
8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće 
ako drži njegovu mladunčad do 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog ljubimca. 
Prilikom osiguravanja uvjeta u smislu stavka 1. ovoga članka, posjednik kućnog ljubimca 
dužan je pridržavati se propisa o zaštiti životinja i veterinarstvu.“ 
 

Članak 5. 
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Držanje kućnih ljubimaca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće posjednik kućnog 
ljubimca dužan je osigurati na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju 
prava vlasnika susjednih nekretnina. “ 
Stavak 3. briše se. 
 

Članak 6. 
Članak 6., mijenja se i glasi: 
„Pas koji je određen kao opasan može se držati pod uvjetima određenim propisima o zaštiti 
životinja.“ 
 
 

Članak 7. 
U članku 7. stavku 1. iza riječi: “dječja igrališta“, dodaje se zarez i riječi: „sportske i 
rekreacijske terene, plaže, kupališta“. 
Stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dozvoljeno je dovođenje psa na plaže i 
kupališta namijenjene isključivo za pse.“ 
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4.,5.,6 i 7., koji glase: 
„Zabranjeno je dovođenje kućnog ljubimca na javnu površinu bez nadzora. 
Zabranjeno je dovođenje na javnu površinu psa bez povodca, a ukoliko je pas utvrđen kao 
opasan, obavezna je i upotreba zaštitne košare (brnjice). 
U parkovima i na drugim zelenim površinama dozvoljeno je vođenje psa isključivo po 
pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka. 
Zabranjeno je dovođenje i puštanje psa na javne površine koje odredi i znakovima zabrane 
označi nadležno tijelo Općine Lovran. “  
 

Članak 8. 
Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a, koji glasi: 
 

„Članak 7.a 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu 
nositi pribor za čišćenje (vrećica, papir, posuda i slično) i očistiti javnu površinu koju njegov 
kućni ljubimac onečisti na bilo koji način, posebice obavljanjem nužde. 
Obveza čišćenja iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na osobe koje hrane pse ili mačke 
lutalice (slobodnoživuće mačke), uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima 
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hrane ili drugim predmetima koji služe za njihovo hranjenje (posude za hranu i slična 
ambalaža i predmeti).” 
 

Članak 9. 
U članku 10. dodaje se novi stavak 1., koji glasi: 
„Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad kućnog ljubimca.“ 
Stavak 1. , koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi: 
„Posjednik kućnog ljubimca mora zbrinjavati mladunčad kućnog ljubimca sukladno propisima 
o zaštiti životinja.“ 
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. 
 

Članak 10. 
U članku 11. stavak 3. mijenja se i glasi:  
 „Zabranjeno je držati neupisanog i neoznačenog psa.“ 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Posjedniku neupisanog i neoznačenog psa zabranjeno je izvoditi psa na javnu površinu.“ 

 
Članak 11. 

Članci 12. i 13. brišu se. 
 

 
Članak 12. 

Članka 14. mijenja se i glasi: 
„U stambenoj zgradi nije dozvoljeno psa držati niti ostavljati na balkonu, terasi ili lođi, u 
zajedničkim dijelovima zgrade te u okolišu stambene zgrade.“ 
 

Članak 13. 
Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a,  koji glasi: 
 

„Članak 14.a 
U okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo 
u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru, tako da ga pas ne može napustiti, uz 
uvjet da ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika, a ukoliko je pas utvrđen 
kao opasan, ulazna vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, komunalni redar rješenjem može narediti 
posjedniku psa da psa drži vezanoga ili u ograđenom prostoru za pse, ako slobodan pas u 
ograđenom dvorištu-okućnici koja graniči sa javnim putem, učestalo uznemirava ili ugrožava 
prolaznike. 
Posjednik koji drži psa na neograđenoj okućnici ili neograđenom vrtu i sličnom zemljištu 
mora psa držati vezanog. 
Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra ili od trostruke dužine psa, 
mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina koja je 
povoljnija za životinju. 
Posjednik koji drži psa, u smislu stavaka 1. i 3. ovoga članka, dužan je na vidljivom mjestu 
postaviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili 
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vrtnim vratima, a vezanog psa i/ili prostor za njegovo držanje mora smjestiti tako da se niti 
na koji način ne ometa mir i sigurnost prolaznika i žitelja u neposrednom susjedstvu. 
Ukoliko je pas utvrđen kao opasan, na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi mora biti 
vidljivo istaknuto upozorenje: “OPASAN PAS”.” 
 

Članak 14. 
Članak 15. mijenja se i glasi: 
„Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan 
je odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana.“ 
 

Članak 15. 
U članku 17. stavku 1. iza riječi: „lutalica“ dodaju se riječi: „(slobodnoživučih mačaka)“. 
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: 
„Postupanje s neupisanim psima nepoznatih posjednika,mačkama lutalicama  
(slobodnoživućim mačkama) te drugim napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u 
sklonište za životinje (smještaj životinja, veterinarsko-zdravstvena zaštita životinja, 
pronalazak posjednika životinja ili udomljavanje životinja, vođenje odgovarajućih evidencija 
o životinjama i drugo) provodi se sukladno propisima.“ 
 

 
 

Članak 16. 
U članku 20. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase: 
„Posjednik napuštene ili izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini 
životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja ili odgovarajućeg 
zbrinjavanja. 
Posjednik napuštenog ili izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od 
trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njegova vraćanja odnosno do odjave psa iz 
upisnika pasa.“ 
 

Članak 17. 
U članku 23. stavku 1. riječi: „5.,7.,11. I 13.“, zamjenjuju se riječima: „3.,3.a, 4.,5.,6.,7.,10.,11. 
14, 14a.,15. i 20.“. 

Članak 18. 
U članku 24. stavku 1. riječi: „5.,7.,11. i 13.“, zamjenjuju se riječima: „3.,3.a,4.,5.,6.,7.,10.,11. 
14, 14a.,15. i 20.“. 
 

Članak 19. 
U članku 25. stavku 1. riječi: „5.,7.,11.,14. i 13.“, zamjenjuju se riječima: „3.,3.a, 4., 5., 6.,7., 
7a., 10., 11., 14, 14a.,15. i 20“. 

Članak 20. 
 
Članak 26. mijenja se i glasi: 
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„U obavljanju nadzora nad provedbom odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od 
počinitelja naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati 
odgovarajuću potvrdu.“ 

Članak 21. 
Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama 
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, 
uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 16/11). 
  

        Članak 22. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 
Lovran“. 
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