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 Predmet: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke  

    o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne  
    osobe u 2007. godini 

- dostavlja se 
 
 
 
 

Poštovani, 
 u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga 
Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije 
i nemoćne osobe u 2007. godini, te Vas molimo da istu uvrstite na dnevni red naredne 
sjednice Županijskog poglavarstva Istarske županije, radi raspravljanja i odlučivanja. 
 
 
 S poštovanjem, 
 
 
       PROČELNICA 
            prim.dr Romanita Rojnić 
  
 
 
 
 



 
 Na temelju odredbi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije br.9/06 – drugi pročišćen tekst, 14/06) Županijsko poglavarstvo Istarske 
županije na sjednici održanoj dana ________________ 2007. godine donijelo je  
 
 

Z a k l j u č a k 
 
 

 
1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini, u 
tekstu koji je u prilogu ovog zaključka i koji čini njegov sastavni dio. 

 
2. Akt iz točke 1. ovoga zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije 

radi raspravljanja i odlučivanja. 
 

3. Za izvjestitelja o prijedlogu Odluke iz točke 1. ovog zaključka određuje se 
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. 

 
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 

 
Klasa: 
Urbroj: 
Pula, 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
 
 

PREDSJEDNIK 
Ivan Jakovčić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Na temelju članka 11. Uredbe o načinu izračuna pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave za 2007. 
godinu (Narodne novine br. 143/06, 109/07) i odredbi članaka 36. i 76. Statuta Istarske 
županije („Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćen tekst, 14/06) 
Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana __________ 2007. 
godine donijela je 
 
 

O d l u k u   
o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja  

domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini 
 
 

I.  
 

U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
2007. godini  Klasa: 550-01/07-01/06 Urbroj: 2163/1-01/4-07-3 od 12. ožujka 2007. godine 
, u točki III.stavak 4. mijenja se glasi: 
 
„Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne 
osobe u 2007. godini, sukladno stavcima 1.,2. i 3. ove točke, po ustanovama iznosi: 
 
 

Ustanova Broj korisnika Iznos po korisniku 
(mjesečno) 

Iznos u 2007. 
godini (kn) 

Dom za starije i nemoćne 
osobe Novigrad 

189 2.026,01 4.595.000,00 

Dom za starije i nemoćne 
osobe "Alfredo Štiglić" Pula 210 2.167,94 5.463.200,00 

Dom za starije i nemoćne 
osobe Raša 

73 2.363,01 2.070.000,00 

Dom za starije i nemoćne 
osobe "Domenico Pergolis" 
Rovinj 

185 2.163,96 4.804.000,00 

Ukupno 657  2.147,67 16.932.200,00 

 
 
 
 

II. 
 

U točki IV. stavak 5. mijenja se i glasi: 
„Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i 
nemoćne osobe u 2007. godini, sukladno stavcima 1., 2., 3. i 4. ove točke, po ustanovama 
iznosi: 
 
 



Ustanova Broj korisnika Iznos po korisniku 
(mjesečno) 

Iznos u 2007. 
godini (kn) 

Dom za starije i nemoćne 
osobe Novigrad 189 1.719,86 3.900.645,00 

Dom za starije i nemoćne 
osobe "Alfredo Štiglić" Pula 

210 1.854,82 4.674.155,00 

Dom za starije i nemoćne 
osobe Raša 

73 1.832,19 1.605.000,00 

Dom za starije i nemoćne 
osobe "Domenico Pergolis" 
Rovinj 

185 1.740,99 3.865.000,00 

Ukupno 657  1.781,43 14.044.800,00 

 
 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“. 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 

PREDSJEDNIK 
Anton Peruško 

 
 
Dostaviti:  
1. Republika Hrvatska, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ksaver 200a, Zagreb  
2. Domovi za starije i nemoćne osobe, svima 
3. Istarska županija, Upravni odjel za financije i proračun 
4. Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
Pravni temelj za donošenje ove odluke je članak 11.  Uredbe o načinu izračuna 

iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave za 2007. godinu („Narodne novine“, broj 143/06, 109/07) kojim je 
propisano da su korisnici pomoći izravnanja dužni donijeti vlastite odluke o kriterijima,  
mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u okvirima bilanciranih 
sredstava iz  iste Uredbe. 

Člancima 36. i 76. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Županijske 
skupštine Istarske županije za donošenje predmetne odluke. 
 
 

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

 Vlada RH godišnjom odlukom utvrđuje minimalne financijske standarde za 
decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe i to po grupama rashoda 
(rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske 
imovine). Prilikom donošenja Odluke Vlade i planiranja visine rashoda za Istarsku županiju 
u 2007. godini nisu promatrane stvarne potrebe i naš zahtjev, već su rashodi planirani 
povećanjem u određenom postotku u odnosu na plan prethodne godine.  

Temeljem utvrđenih grupa rashoda Županijska skupština Istarske županije donijela 
je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
2007. godini Klasa: 550-01/07-01/06 Urbroj: 2163/1-01/4-07-3 od 12. ožujka 2007. godine.  
Navedenom odlukom raspoređeni su ukupni rashodi za zaposlene u domovima za starije i 
nemoćne osobe u iznosu od 16.629.000,00 kuna, te ukupni materijalni i financijski rashodi 
u iznosu od 14.348.000,00.  

Obzirom da ukupni rashodi za zaposlene u 2007. godini nisu dostatni za 
podmirenje svih obveza upućen je zahtjev prema Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi 
Republike Hrvatske za izmjenom Odluke Vlade na način da se rashodi za zaposlene u 
2007. godini povećaju za iznos od 303.200,00 kn, a ujedno smanje materijalni i financijski 
rashodi. Takav prijedlog sačinjen je nakon upute nadležnog ministarstva da nije moguće 
zatražiti povećanje rashoda na jednoj poziciji, bez davanja prijedloga za smanjenjem druge 
pozicije. 
 Na sjednici održanoj dana 19.10.2007. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je 
Odluku o izmjenama Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano 
financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini i prihvatila gore navedeni 
prijedlog.  
 Radi potrebe usklađivanja iznosa rashoda za zaposlene, te materijalnih i 
financijskih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe za 2007. godinu predlaže se 
donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini. 
 
 III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke planirana su u Izmjenama i 
dopunama Proračuna Istarske županije za 2007. godinu,  razdjel 8, pozicija 329 do 3641. 



 
 
 IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
 Tekst prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2007. godini je sastavni dio ovoga 
obrazloženja. 

 


