Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09
i 16/09) i čl. 36. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br.
7/07), Gradonačelnik Grada Pule dana 03. ožujka 2010., donosi

ODLUKU
o dodatnoj novčanoj pomoći umirovljenicima za pokriće
životnih troškova
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način ostvarivanja dodatne pomoći
umirovljenicima sa najnižim mirovinama za pokriće životnih troškova.
Članak 2.
Pravo na dodatnu pomoć ostvaruju umirovljenici samci i po jedan umirovljenik u
obitelji s prebivalištem u Gradu Puli.
Samac je osoba koja nema obitelj ili živi bez članova obitelji.
Obitelj čine bračni drugovi, izvanbračni partneri, djeca i drugi srodnici koji zajedno
žive, privređuju odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.
Članak 3.
Pravo na dodatnu novčanu pomoć iz ove Odluke ne mogu ostvariti osobe smještene
u ustanove socijalne skrbi, kojima troškove smještaja dijelom ili u potpunosti podmiruje
Centar za socijalnu skrb na teret sredstava državnog proračuna.
Članak 4.
Dodatnu pomoć ostvaruju umirovljenici u tromjesečnom iznosu kako slijedi:
1. samci
- 500,00 kuna, kojima prosječni mjesečni prihod iznosi do 1.000,00 kuna,
- 400,00 kuna, kojima prosječni mjesečni prihod iznosi od 1.001,00 do
1.300,00 kuna,
- 300,00 kuna, kojima prosječni mjesečni prihod iznosi od 1.301,00 do
1.700,00 kuna.
2. jedan umirovljenik u obitelji:
- 300,00 kuna , ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji iznosi do
1.550,00 kuna.

Članak 5.
Prosječni mjesečni prihod samca ili obitelji utvrđuje se sukladno odredbama članka
39.- 41. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule.
Članak 6.
Novčana pomoć isplaćuje se korisniku tromjesečno na tekući račun ili poštanskom
uputnicom, s pozicije 470 – 37219309 Pomoći umirovljenicima, Razdjela 5, Proračuna
Grada Pule za 2010.g.
Članak 7.
Za provođenje ove Odluke nadležan je Upravni odjel za društvene djelatnosti.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. 04. 2010.
godine, a objavit će se u «Službenim novinama» Grada Pule.
Članak 9.
Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli mjesečnih pomoći
umirovljenicima s prebivalištem u gradu Puli, Klasa 022-05/08-01/114od 13. ožujka
2008. godine.
Klasa: 550-08/10-01/8
Urbroj:2168/01-05-03-0019-10-5
Pula, 03. ožujka 2010.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
I

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje akta nalazi se u članku 61. Statuta Grada Pule ("Službene
novine" Grada Pule br. 7/09 i 16/09) i u čl. 36 Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pule (Sl.
novine Grada Pule br. 7/07).
II

PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Temeljem Odluke o dodjeli mjesečnih pomoći umirovljenicima s prebivalištem u gradu Puli,
Klasa 022-05/08-01/114 od 13. ožujka 2008.g. pravo na dodatnu pomoć za pokriće životnih
troškova ostvarilo je 995 umirovljenika i to: 785 korisnika (395 samaca i 390 umirovljenika
koji žive u obitelji), u iznosu od 300,00 kuna; 110 umirovljenika samaca u iznosu od 400,00
kuna i 100 umirovljenika samaca u iznosu od 500,00 kuna. Za isplatu je tromjesečno
potrebno osigurati cca 330.000,00 kuna.
Kroz nastavak isplate tromjesečne pomoći, prateći stopu porasta mirovina u posljednje dvije
godine koja ne prati potrebe navedene kategorije građana i stvarni porast troškova života, u
svrhu poboljšanja životnog standarda predlaže se nastavak pružanja financijske potpore
umirovljenicima s najnižim mirovinama koji imaju prebivalište u Gradu Puli.
Sukladno navedenom predlaže se donošenje predloženog akta.
III PRIJEDLOG TEKSTA AKTA
U prilogu je dostavljen tekst Prijedloga Odluke.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Za provedbu ovog akta, osigurana su sredstva na poziciji
470 – 37219309
umirovljenicima, Razdjela 5, Proračuna Grada Pule za 2010.godinu.
P.O. GRADONAČELNIKA
mr.sc. Erik Lukšić, v.r.

Pomoći

