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Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca 
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 39. 
stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi 
(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 
52/16, 16/17 i 130/17) gradonačelnik 
Grada Vrgorca dana 04. studenoga 2019.  
godine, donosi 
 

O D L U K U 
o provođenju radova za opće dobro bez 

naknade na području grada Vrgorca 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom odobrava se 
provođenje javnih radova za opće dobro bez 
naknade na području grada Vrgorca, a  
sukladno potrebama utvrđenim od strane 
Grada Vrgorca. 
 U radovima za opće dobro bez 
naknade mogu sudjelovati radno sposobni 
ili djelomično radno sposobni samac 
korisnik zajamčene minimalne naknade ili 
član kućanstva koje je korisnik zajamčene 
minimalne naknade, utvrđeni rješenjem 
Centra za socijalnu skrb Makarska-
Podružnica Vrgorac. 
 Korisnici zajamčene minimalne 
naknade koji će sudjelovati u radovima za 
opće dobro moraju imati prijavljeno 
prebivalište ili boravište na području grada 
Vrgorca. 
 Podatke o radno sposobnim ili 
djelomično radno sposobnim samcima 
korisnicima zajamčene minimalne naknade 
ili članu kućanstva koje je korisnik 
zajamčene minimalne naknade, Gradu 
Vrgorcu dostavlja Centar za socijalnu skrb 
Makarska-Podružnica Vrgorac, jednom 
mjesečno, sukladno članku 39. stavku 5. 
Zakona o socijalnoj skrbi. 
 Za organizaciju, provedbu i nadzor 
nad izvršavanjem radova iz stavka 1. ovog 
članka, vođenje evidencije rada i 
nesudjelovanju pozvanih osoba  zadužuje se 
Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca. 
 

Članak 2. 
 Sukladno članku 39. stavku 5. 
Zakona o socijalnoj skrbi, korisnici 
zajamčene minimalne naknade u radovima 
za opće dobro mogu sudjelovati najmanje 
30 sati, a najviše 90 sati mjesečno. 

 
Članak 3. 

 Grad Vrgorac uputit će poziv radno 
sposobnim ili djelomično radno sposobnim 
korisnicima zajamčene minimalne naknade 
koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu 
skrb Makarska-Podružnica Vrgorac kad se 
ukaže potreba za angažiranjem osoba iz 
članka 1. stavka 2. ove Odluke za radovima 
za opće dobro. 
 S izabranim korisnicima koji se 
odazovu pozivu, sklopit će se ugovori o radu 
za opće dobro bez naknade. 
 

Članak 4. 
 Troškove nastale vezano uz rad za 
opće dobro, kao što su eventualna potrebna 
obuka korisnika ili osiguranje sredstava za 
rad (zaštitna obuća, odjeća i slično) 
podmirivat će  Grad Vrgorac. 
 Radi ublažavanja rizika od nezgoda 
prilikom rada za opće dobro, s 
osiguravajućim društvom se može zaključiti 
polica osiguranja za korisnike koji sudjeluju 
u radovima za opće dobro. 

Članak 5. 
 Sukladno članku 39. stavku 7. 
Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Vrgorac će 
Centru za socijalnu skrb jednom mjesečno 
dostavljati podatke o korisnicima zajamčene 
minimalne naknade iz članka 3. stavka 1. 
ove Odluke koji su pozvani, a nisu se 
odazvali i sudjelovali u radovima za opće 
dobro. 
 Ukoliko se radno sposobni ili 
djelomično radno sposobni samac korisnik 
zajamčene minimalne nakande ili član 
kućanstva koje je korisnik zajamčene 
minimalne naknade Centra za socijalnu skrb 
Makarska-Podružnica Vrgorac, bez 
opravdanog razloga, ne odazove pozivu 
Grada Vrgorca za sudjelovanje u radovima 
za opće dobro bez naknade, sukladno članku 
39. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi ukida 
mu se pravo na zajamčenu minimalnu 
naknadu, odnosno zajamčena minimalna 
naknada se umanjuje za pripadajući udio 
člana kućanstva koji se nije odazvao pozivu, 
o čemu će Grad Vrgorac obavijestiti Centar 
za socijalnu skrb Makarska-Podružnica 
Vrgorac. 
 Neodazivanje korisnika u slučaju 
bolesti, više sile i drugih nepredviđenih 
okolnosti, smatra se opravdanim razlogom 
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za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u 
radovima za opće dobro bez naknade. 
 

Članak 6. 
 Stručne i administrativne poslove u 
vezi provedbe ove Odluke obavlja 
Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objave u „Vjesniku“  - 
službenom glasilu Grada Vrgorca. 
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