
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
 
 

Na temelju odredbe članka 289. stavak 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 

18/2022, 46/2022, 119/2022) i odredbe članka 65. i 85 Statuta Istarske županije  (Službene 

novine br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst) Župan 

Istarske županije dana 21. studenoga 2022. godine, donosi  

 
 
 

ZAKLJUČAK 
o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu 

slijepim nezaposlenim osobama u 2022. godini 
 
 
 
      I. 
Slijepim osobama s prebivalištem na području Istarske županije priznaje se pravo na novčanu 
naknadu za vrijeme trajanja nezaposlenosti, u svrhu zadovoljavanja njihovih potreba za 
uključivanje u život zajednice. 

Pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ove točke priznat će se osobama kojima je na temelju 
nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja utvrđena sljepoća.  

Pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ove točke ne mogu ostvariti osobe koje su korisnici 
usluge smještaja ili organiziranog stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi  ili drugim 
propisima. 

Ista osoba ne može ostvariti pravo na novčanu naknadu u 2022. godini sukladno ovom 
Zaključku i Zaključku o o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade osobama s 
intelektualnim teškoćama u 2022. godini, 551-08/22-01/01, URBROJ: 2163-1/11-22-02 od 21. 
travnja 2022. godine. 
 

II. 

Novčana naknada se odobrava i isplaćuje osobama koje ispunjavaju uvjete iz točke I. ovog 
Zaključka u cjelokupnom godišnjem iznosu koji odgovara umnošku od 210,00 kn i broja 
mjeseci/dana u 2022. godini u kojima su bili nezaposleni. 

Novčana naknada se odobrava i isplaćuje osobama koje ispunjavaju uvjete iz točke I. ovog 
Zaključka u cjelokupnom godišnjem iznosu, a koji iznosi 210,00 kn po svakom mjesecu u 
2022. godini u kojem su bili nezaposleni. 

Ukoliko su osobe koje ispunjavanju uvjete uvjete iz točke I. ovog Zaključka u nekom od 
mjeseci u 2022. godini bile nezaposlene samo dio mjeseca, iznimno za taj mjesec im pripada 
razmjerni dio naknade od 210,00 kuna, za onoliko dana koliko su bili nezaposleni u tom 
mjesecu. 
 
      III. 

Postupak za utvrđivanje uvjeta za priznavanje prava na novčanu naknadu iz točke I. ovog 
Zaključka pokreće se na zahtjev stranke. 

Popunjeni obrazac zahtjeva i popratna dokumentacija za ostvarivanje prava na novčanu 
naknadu podnosi se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
najkasnije do 15. prosinca 2022. godine. 



                                                             
 

 
IV. 

Istarska županija će uvjete za priznavanje prava na novčanu naknadu utvrditi temeljem uvida 
u dokumentaciju koju je stranka priložila uz zahtjev, iz koje je razvidno ispunjavanje uvjeta 
propisanih točkom I. ovog Zaključka. 
 

V. 

Novčana naknada se odobrava i isplaćuje svakom pojedinom korisniku u cjelokupnom 
godišnjem iznosu, neposredno na tekući račun korisnika, njegovog skrbnika ili zakonskog 
zastupnika. 
 
      VI. 

Sredstva za isplatu novčane naknade osigurana su u razdjelu 8 pozicije 220883 Proračuna 
Istarske županije za 2022. godinu. 
 
      VII. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
KLASA/CLASSE: 551-08/22-01/02 
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02 
Pula-Pola, 21. studenoga 2022. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 
 

        
 

Dostaviti: 
1. Udruga slijepih Istarske županije 
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije 
3. Upravni odjel za proračun i financije Istarske županije 
4. Pismohrana, ovdje 

 
 
 

 

 
 
 

ŽUPAN 
Boris Miletić 
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