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Predmet: Prijedlog Zaključka o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade  
     osobama s intelektualnim teškoćama u 2017. godini, 

- dostavlja se 
 
 
 

 
Poštovani, 

 
u prilogu Vam dostavljamo prijedlog Zaključka o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane 
naknade osobama s intelektualnim teškoćama u 2017. godini, na razmatranje i odlučivanje. 
  
 
S poštovanjem, 
 
 
 

                    PROČELNICA 
                                Sonja Grozić–Živolić 
 
 
 
 

 
  
 
 
 



Temeljem odredbe članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br.157/13, 
152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i odredbe članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije br.10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 20. lipnja 
2017. godine donosi  

Z A K L J U Č A K 
o načinu ostvarivanja prava i isplati novčane naknade  
osobama s intelektualnim teškoćama u 2017. godini 

 
I. 

 Punoljetnim osobama s intelektualnim teškoćama s prebivalištem na području Istarske 
županije kojima je nadležno tijelo vještačenja utvrdilo postojanje potpune nesposobnosti za 
rad, odobrava se isplata novčane naknade u 2017. godini, u svrhu zadovoljavanja njihovih 
potreba za uključivanje u život zajednice.     

 Pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ove točke priznat će se osobi kojoj je na temelju 
nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja utvrđeno intelektualno oštećenje i potpuna 
nesposobnost za rad.  

 Pravo na novčanu naknadu iz stavka 1. ove točke ne može ostvariti osoba kojoj je priznata 
usluga smještaja ili organiziranog stanovanja, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim 
propisima. 

 
II. 

Novčana naknada se odobrava i isplaćuje osobama koje ispunjavaju uvjete iz točke I. ove 
Odluke u cjelokupnom godišnjem iznosu od 2.520,00 kuna. 
Osobe koje će u 2017. godini postati punoljetne imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu 
razmjernom broju mjeseci/dana u 2017. godini u kojima su bili punoljetni. 

 
III. 

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. studenog 2017. 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, zakonskog 
zastupnika ili osobe koju on odredi. 

 
VI. 

Sredstva za isplatu novčane naknade osigurana su u razdjelu 8 pozicije 170759 Proračuna 
Istarske županije za 2017. godinu 

 
VII. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 402-01/17-01/16 
UR.BROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 20. lipnja 2017. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

        ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego 



Dostaviti: 
1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ, 
2. Upravni odjel za proračun i financije IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                                                O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
I.      PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 

Odredbom članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 
99/15, 52/16 i 16/17) je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na 
svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno tim Zakonom, na način propisan njihovim 
općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. 

Odredbom članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09, 
4/13, 16/16 i 1/17) propisana je nadležnost Župana Istarske županije da upravlja raspoloživim 
sredstvima na računu proračuna Županije.  
 

 
II.    OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA 
 
U cilju skrbi o punoljetnim osobama s intelektualnim teškoćama s prebivalištem na području 
Istarske županije predlaže se Županu Istarske županije donošenje Zaključka kojim bi se 
korisnicima koji ispunjavaju propisane uvjete, u 2017. godini priznalo pravo i osigurala novčana 
naknada u cjelokupnom godišnjem iznosu od 2.520,00 kuna. Navedena naknada bi se uplatila 
na tekući račun pojedinog korisnika (njegovog skrbnika, zakonskog zastupnika ili druge osobe 
koju on odredi) jednokratnom isplatom u cjelokupnom godišnjem iznosu. 
Temelj za priznavanje ovog prava bili bi dostavljeni zahtjev i popratna dokumentacija iz koje je 
razvidno ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim Zaključkom. 
U proračunu Istarske Županije za 2017. godinu, u razdjelu 8 pozicije 170759 predviđena su 
novčana sredstva za pomoć obiteljima i kućanstvima, a za određivanje kriterija i raspodjelu 
sredstava je potrebno donijeti odgovarajući akt, pa je izrađen prijedlog načina stjecanja prava 
na ovaj oblik novčane naknade i raspodjela sredstava za njezinu isplatu kako je navedeno u 
točkama I, II, III, IV i V ovog Zaključka. 
 
 
III.    FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKLJUČKA 
 
Financijska sredstva potrebna za provedbu ovoga Zaključka planirana su u razdjelu 8 pozicije 
170759 Proračuna Istarske županije za 2017. godinu 
 
 
IV.    TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA 

 
Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja. 
 


