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Z A P I S N I K 
 

sa 3. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Opatije održane 
2.studenog 2021. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 14,30 sati 

 
Prisutne: Gordana Grgurina, Lorena Bašan, Maja Mihelčić i Antonija Manestar. 
Odsutna: Sara Gašparić (opravdala je izostanak).  
 
Sjednici su prisustvovale Tamara Sergo, pročelnica Upravnog odjela za financije i 

društvene djelatnosti i Zlata Torbarina, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti. 
 
Prema prijedlogu dnevnog reda u pozivu, jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika za 2.sjednice 
2. Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi 

R.K.Jeretov Opatija u školskoj godini 2021/22. 
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj 

zaštiti. 
4. Razno 

 
 

Predsjednica je na početku pozdravila sve prisutne.  
 
AD 1. Zapisnik za 2.sjednice usvojen je jednoglasno. 
 
AD 2. Pročelnica Tamara Sergo obrazložila je Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi 
produženog boravka u Osnovnoj školi R.K.Jeretov Opatija u školskoj godini 2021/22.  
Pravilnikom o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19) (u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se organizacija i provedba produženog boravka u 
osnovnoj školi te obveze osnivača i škole. Pravilnik propisuje da je za organizaciju i način 
provedbe produženog boravka nadležan osnivač te sukladno tome osnivač donosi odluku o 
kriterijima za uključivanje učenika u produženi boravak, cijenu produženog boravka te broju 
odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u školi.  
Zbog pandemije uzrokovane virusom covid 19 organizacija produženog boravka i u ovoj 
školskoj godini zahtjevna je, kako organizacijski, tako i financijski. Organizacija rada u Školi 
usklađena je s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti covid-19 vezano za rad 
predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. koje je 
objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZZJZ) i Ministarstva znanosti i obrazovanja.  

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

     

          G R A D   O P A T I J A 
 

GRADSKO VIJEĆE 
ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 



Produženi boravak financira se iz sredstava proračuna Grada Opatije, iz uplata roditelja 
učenika te eventualno iz drugih izvora. Roditelji produženi boravak sufinanciraju tijekom 
trajanja nastavne godine (rujan – lipanj), a Grad sufinancira program tijekom dvanaest (12) 
mjeseci.  
Prijedlogom odluke ne predlaže se povećanje cijene koju plaćaju roditelji te bi za njih ovu 
nastavnu godinu troškovi bili na razini prethodne; 335 kuna mjesečno za udio u 
materijalnim/ostalim troškovima te 19 kuna dnevno za prehranu učenika koji se obračunava 
po danu prisustva.  
Odlukom su definirane obveze Škole vezano za sklapanje ugovora te ispostavljanje mjesečnih 
računa roditeljima, kao i dostava izvješća o radu produženog boravka za školsku godinu. 
U razdoblju od 5-19.listopada 2021.godine provedeno je javno savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću te su u navedenom razdoblju dostavljeni brojni prijedlozi i/li 
primjedbe na Odluku o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard 
Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2021/22. i to sedam pojedinačnih prijedloga te 
jedan prijedlog od grupe (21) roditelja.  

 
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni jednoglasno (4 ZA) donesen je 
sljedeći ZAKLJUČAK: 

Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji Odluku o organizaciji i provedbi produženog 
boravka u Osnovnoj školi R.K.Jeretov Opatija u školskoj godini 2021/22. 
 
AD 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj 
zaštiti iznijela je pročelnica Tamara Sergo. 
U skladu s predizbornim programom gradonačelnika da će se naknade za umirovljenike 
uskladiti s visinom mirovine odnosno visinom mjesečnih prihoda, predlažu se izmjene i 
dopune Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Odluka). 
Najavljivan kao socijalni program,  ovim prijedlogom ovi oblici pomoći to i postaju jer će se, 
osim visine mirovine, u obzir uzimati i ostali mjesečni prihodi (ukoliko ih bude). 
Predlaže se da se visina naknade umirovljenicima uskladi ne samo s visinom mirovine već s 
ukupnim mjesečnim prihodima te će visina naknade iznositi: 
- 1.400 kn godišnje za umirovljenike i korisnike prava na nacionalnu naknadu za starije osobe 
čiji prihod iznosi do 2.000 kn, 
- 1.200 kn godišnje za umirovljenike čiji prihod iznosi od 2.000,01 do 3.000 kn i 
- 1.000 kn godišnje za umirovljenike čiji prihod iznosi od 3.000,01 do 4.000 kn.  
Pored do sada tražene dokumentacije podnositelji zahtjeva morat će dostaviti i potvrdu o 
visini primitaka i dohodaka za prethodnu godinu, a koji izdaje Porezna uprava.  
U prihode se ne uračunavaju: 
- novčane naknade i potpore po Zakonu o socijalnoj skrbi, 
- socijalna pomoć i naknada koju osigurava Primorsko- goranska županija i Grad Opatija, 
- 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. 
Novina u prijedlogu je i mogućnost ostvarivanja pomoći za korisnike nacionalne naknade, a 
prema odredbama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe. Korisnici nacionalne 
naknade će, pored ispunjenog zahtjeva, dostavljati samo rješenje o ostvarivanju prava na 
nacionalnu naknadu. 
Zahtjevi za isplatu pomoći primat će se; 

- do kraja veljače – isplata pomoći za Uskrs i Božić 
- od 1.ožujka do 31.listopada za pomoć za Božić. 

 



Ovime se uvažavaju primjedbe građana da se produži rok za predaju zahtjeva, međutim, 
podnošenje zahtjeva nakon 28.veljače znači isplatu samo božićnice. Sa ciljem da se ujednače 
datumi za predaju zahtjeva skraćuje se rok za predaju zahtjeva za dopunsko zdravstveno 
osiguranje s kraja studenog na kraj listopada. 
Od ostalih prava, predlaže se dopuna članka 19. Odluke, a koji se odnosi na naknade za 
novorođenu djecu. Strani državljani s boravištem u Opatiji pet i više godina, ostvaruju pravo 
na naknadu za novorođeno dijete kao i hrvatski državljani s prebivalištem od pet godina i 
više. Ostali podnositelji zahtjeva koji u Opatiji nemaju prebivalište ili boravište pet i više 
godina ostvaruju pravo na naknadu za novorođeno dijete u visini od 1.500 kn. U skladu s 
navedenim, predlaže se dopuna članka 19. Odluke. 
Navedene izmjene i dopune Odluke primjenjivale bi se od 1.siječnja 2022.godine. 
Za Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti provedeno je 
Javno savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (JS) u razdoblju od 18.listopada do 
2.studenog 2021.godine. Do danas, nije dostavljena ni jedna primjedba/prijedlog/komentar. 
 
Nakon kraće rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni jednoglasno (4 ZA) donesen je 
sljedeći ZAKLJUČAK: 

Predlaže se Gradskom vijeću da usvoji Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o 
socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. 
 
AD 4. Iako ova točka nije bila prvotno planirana dnevnim redom, predsjednica je ipak 
istaknula kako bi ipak pod točkom razno trebalo razmotriti prijedlog predsjednice Gradskog 
vijeća Neve Slani. Naime, na prošloj sjednici Odbora za društvene djelatnosti razmatrane su 
prijave pristigle na Javni poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća. Odbor je 
jednoglasno zaključio kojim prijavama treba odobriti financijska sredstva i u kojem iznosu, a 
kojima ne. Konačnu Odluku o dodjeli sponzorstava donosi predsjednica Gradskog vijeća, 
koja takvu odluku i potpisuje. Predsjednica Gradskog vijeća nije djelomično suglasna sa 
prijedlogom Odbora za društvene djelatnosti te je uputila svoje prijedloge Odboru i zamolila 
da ih Odbor razmotri. 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni jednoglasno (4 ZA) donesen je sljedeći 
ZAKLJUČAK: 

Odbor ostaje pri svojem prijedlogu donesenom na prošloj sjednici te će se takvo 
stajalište prenijeti i predsjednici Gradskog vijeća. 
 
 
Završeno u 15,30 sati. 
 
 
Zapisničar:          PREDSJEDNICA ODBORA 
Andrea Arbanasić       Gordana Grgurina        

 
 

 
 
 
 
 
 


