
       
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

 ISTARSKA ŽUPANIJA  
 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Pula, Flanatička  29, p.p. 198 
tel.052/352-155, fax: 052/352-154 
 
KLASA: 400-01/15-01/06 
URBROJ: 2163/1-06/8-15-32 
Pula, 20. studeni 2015. 
 
 
 
 

 
 Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i na
                           financiranja domova za starije i nemo

- dostavlja se
 
 
 
 

Poštovani, 
 

 u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemo
radi odlučivanja. 
 
 S poštovanjem, 
 
 
  
 

     
 
 
 
 
 
  

 

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

 

                        Stručne Službe Skupštine 

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i na
financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini

dostavlja se 

u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
činu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 201

          Pročelnica 
           Sonja Grozić – Živolić

 

Županu 
 Istarske županije 

putem 
čne Službe Skupštine  

Pazin  
 
 

Predmet: Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu   
. godini 

u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
ćne osobe u 2015. godini, 

Živolić 



Na temelju odredbe članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije" br. 10/09 i 4/13) i točke X. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini 
Klasa: 550-01/15-01/06, Urbroj: 2163/1-01/4-15-3 od 09. ožujka 2015. godine Župan Istarske 
županije dana 07. prosinca 2015. godine donosi 
 
 

O D L U K U   
o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i na činu financiranja  

domova za starije i nemo ćne osobe u 2015. godini 
 
 

I.  
 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne 
osobe u 2015. godini  Klasa: 550-01/15-01/06,  Urbroj: 2163/1-01/4-15-3 od 09. ožujka 2015. 
godine („Službene novine Istarske županije“ broj: 2/15), (u daljnjem tekstu: Odluka) u točki 
VII. stavak 5. mijenja se i glasi:  
Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari prihod za posebne namjene, sukladno točki II. 
ove Odluke, u većem iznosu od procijenjenog, smanjuje se razlika između ukupno utvrđenih 
rashoda i ukupno ostvarenih prihoda za posebne namjene iz točke VII. ove Odluke, koje 
osigurava jedinica područne (regionalne) samouprave. 
 
 

Ustanova 
Ukupni 

rashodi za 
2015.g. (kn) 

Planirani 
prihodi za 
posebne 

namjene za 
2015. g. (kn) 

Razlika sredstava 
između ukupnih 

rashoda i planiranih 
prihoda za posebne 
namjene za 2015. g. 

koje osigurava 
županija (kn) 

1 2 3 4 
Dom za starije i nemoćne osobe 
Novigrad 9.036.233,00 5.272.000,00 3.764.233,00 

Dom za starije i nemoćne osobe 
"Alfredo Štiglić" Pula 10.895.742,00 5.528.000,00 5.367.742,00 

Dom za starije i nemoćne osobe 
Raša 3.949.127,00 1.640.000,00 2.309.127,00 

Dom za starije i nemoćne osobe 
"Domenico Pergolis" Rovinj 7.957.632,00 3.660.000,00 4.297.632,00 

Ukupno: 31.838.734,00 16.100.000,00 15.738.734,00 
Hitne intervencije: 600.000,00 0,00 600.000,00 
Ukupno: 32.438.734,00  16.100.000,00 16.338.734,00 

 
 
  



II. 
 

Sve ostale točke Odluke ostaju nepromijenjene. 
 
 

III. 
 

Rok za provedbu ove Odluke je 31.12.2015. godine. 
 
 

IV. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 550-01/15-01/06 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-6 
Pula, 07. prosinca 2015.  
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

      ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego 

 
 
Dostaviti: 
1. Ministarstvo socijalne politike i mladih RH,  

Zagreb, Savska cesta 66, 
2. Domovima za starije i nemoćne osobe, svima, 
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ, 
4. Upravni odjel za proračun i financije IŽ, 
5. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbi članka 65. Statuta 

Istarske županije kojom je propisana nadležnost Župana Istarske županije za donošenje 
predložene Odluke. Odredbom točke X. Odluke Županijske skupštine Istarske županije o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini 
Klasa: 550-01/15-01/06, Urbroj: 2163/1-01/4-15-3 od 09. ožujka 2015. godine Skupština 
Istarske županije ovlastila je Župana Istarske županije da po opravdanoj potrebi i 
dostavljenom zahtjevu doma za starije i nemoćne osobe može izvršiti preraspodjelu 
planiranih sredstava između domova za starije i nemoćne osobe do visine od 1.000.000,00 
kuna između domova, a u okviru planiranih rashoda iz točaka III., IV., V.,VI., VII. i VIII. ove 
Odluke. 
 

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini (NN 15/15) utvrđeni su u ukupnom iznosu 
po županijama minimalni financijski standardi za financiranje domova za starije i  nemoćne 
osobe nad kojima su prenijeta osnivačka prava. 

Minimalne financijske standarde čine tri grupe rashoda: rashodi za zaposlene, 
materijalni i financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Navedenom 
Odlukom utvrđena je obveza županijama da izvrše raspored ukupnih sredstava po 
domovima na svom području, te je isto izvršeno Odlukom Županijske skupštine Istarske 
županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
2015. godini od 09. ožujka 2015. godine.  

Zbog promjenljive dinamike ostvarivanja prihoda i rashoda domova, točkom X. 
Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
2015. godini, Župan Istarske županije ovlašten je po opravdanoj potrebi izvršiti preraspodjelu 
sredstava između domova, a u okvirima planiranih visina po grupama rashoda. 

Praćenjem izvršenja rashoda i ostvarenih prihoda za posebne namjene u razdoblju I.-
IX. 2015. godine, te  procjenama poslovanja domova za starije i nemoćne osobe do kraja 
2015. godine, ukazala se potreba za izmjenama planiranih visina prihoda za posebne 
namjene, te razlike sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne 
namjene koje osigurava županija.   

Prihodi za posebne namjene uskladiti će se povećanjem iznosa u visini od 10.000,00 
kn Domu za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj, a smanjenjem istog iznosa  
Domu za starije i nemoćne osobe Raša. 

Razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih prihoda za posebne namjene 
koje osigurava županija uskladit će se smanjenjem iznosa Domu za starije i nemoćne osobe 
„Domenico Pergolis“ Rovinj za 10.000,00 kn, te povećanjem istog iznosa Domu za starije i 
nemoćne osobe Raša.   

Slijedom iznesenog predlaže se izmjena Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini kojom će se izvršiti 
preraspodjela sredstava između Domova za starije i nemoćne osobe čime će se izvršiti 
usklađivanje s procjenom poslovanja.  
 
 III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke planirana su u III. izmjenama i 
dopunama Proračuna Istarske županije za 2015. godinu, razdjel 8. 
 
 
 IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 Tekst prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini je sastavni dio ovoga 
obrazloženja. 



  



 

REPUBLIKA HRVATSKA
  ISTARSKA ŽUPANIJA

   Stručna služba Skupštine

KLASA: 550-01/15-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-15-7 
Pula, 07. prosinca 2015. 
 
 

 
PREDMET: Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i na

domova za starije i nemo
 
 
U privitku dostavljamo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i na
financiranja domova za starije i nemo
 
S poštovanjem, 
 
 
     
     

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  

Skupštine  

MINISTARSTVO SOCIJALNE 
POLITIKE I MLADIH REPUBLIKE 
HRVATSKE 
 
10000   ZAGREB 
Savska cesta 66 
 
 

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i nač
domova za starije i nemo ćne osobe u 2015. godini - dostavlja se

U privitku dostavljamo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i na
financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2015. godini. 

            Tajnica
     Vesna Ivan

MINISTARSTVO SOCIJALNE 
POLITIKE I MLADIH REPUBLIKE 

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
dostavlja se  

U privitku dostavljamo Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

Tajnica  
Vesna Ivan čić, v.r.  


