
Broj 16 od 1. lipnja 2022. 

Zaključak o organiziranju provođenja radova za opće dobro bez naknade u Gradu Zagrebu 
 

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 

2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Zagreba, 18. svibnja 2022., donosi 
  

ZAKLJUČAK 
o organiziranju provođenja radova za opće dobro bez naknade u Gradu Zagrebu 

  
1. Grad Zagreb će organizirati provođenje radova za opće dobro bez naknade za radno sposobne i 

djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu 

naknadu, prema dostavljenim podacima Centra za socijalnu skrb Zagreb (u daljnjem tekstu: korisnici). 
  

2. Korisnici mogu sudjelovati u radovima za opće dobro bez naknade najmanje 60, a najviše 90 sati 

mjesečno u vijećima gradskih četvrti, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama u kojima 

Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu (u 

daljnjem tekstu: pravne osobe) i gradskim upravnim tijelima, a koji su iskazali potrebu za radom za opće dobro 

bez naknade, kako im sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22 i 46/22) ne bi prestalo ili bilo 

umanjeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu zbog neodazivanja za sudjelovanje u radovima za opće dobro 

bez naknade. Točno trajanje radova za opće dobro bez naknade definirat će se ugovorom između pravne osobe u 

kojoj korisnik sudjeluje u radu za opće dobro bez naknade i korisnika, kao i između gradskog upravnog tijela 

Grada Zagreba u kojemu korisnik sudjeluje u radu za opće dobro bez naknade i korisnika. 
  

3. Grad Zagreb će korisnicima upućivati poziv za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. 
  

4. Grad Zagreb raspisat će i objaviti Javni poziv za iskazivanje potreba pravnih osoba i gradskih upravnih 

tijela za korisnicima zajamčene minimalne naknade za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade (u 

daljnjem tekstu: Javni poziv). 
  

5. Javni poziv objavit će se temeljem zaključka gradonačelnika o raspisivanju i objavi Javnog poziva. 
  

6. Javni poziv sadrži: predmet i trajanje javnog poziva, tko se može javiti, uvjete za prijavu na javni poziv, 

način prijave na javni poziv, postupak izbora i napomene. 
  

7. Uvjete i način sudjelovanja u radovima za opće dobro bez naknade Grad Zagreb i pravne osobe koji su 

temeljem Javnog poziva iskazali potrebu za radom za opće dobro bez naknade, uredit će posebnim ugovorima. 
  

8. Grad Zagreb i Centar za socijalnu skrb Zagreb sklopit će sporazum o organiziranju i provođenju radova 

za opće dobro bez naknade u Gradu Zagrebu kojim će se urediti međusobna prava i obveze, kao u predloženom 

tekstu. 
  

9. Sredstva za sklapanje polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za korisnike, nabavu 

zaštitne odjeće i obuće, alata i ostalog pribora za rad, izradu sanitarnih iskaznica i sl. osigurana su na teret razdjela 

02101 Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. 
  

10. Za provođenje ovoga zaključka zadužuje se Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i 

osobe s invaliditetom. 
  

11. Ovim zaključkom stavlja se izvan snage Zaključak o organiziranju provođenja radova za opće dobro 

bez naknade u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/17 i 24/18). 
  

12. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba. 
  
KLASA: 550-01/22-01/253 
URBROJ: 251-01-02-22-2 
Zagreb, 18. 5. 2022. 

Gradonačelnik 
Grada Zagreba 

Tomislav Tomašević, mag. pol., v. r. 
 


