
Na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova 
za starije i nemoćne osobe u 2017. godini (“Narodne novine“ broj 14/17), te članka 22. Statuta 
Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 7/09, 
10/10 i 3/13) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije, na 3. sjednici, održanoj     prosinca 2017. 
godine donijela je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i 
nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini 

 

Članak 1. 

U Odluci o kriterijima, mjeriima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji (“Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije", broj 5/17),  
u točki III. mijenja se tablica i glasi: 

Dom za starije i nemoćne osobe Iznos za 2017. godinu (kn) 
Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik 5.940.642 
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi 2.810.000 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 1.572.033 
Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka 2.649.000 
UKUPNO 12.971.675 
 

Članak 2. 

U točki IV. mijenja se tablica i glasi: 

Dom za starije i nemoćne osobe Iznos za 2017. godinu (kn) 
Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik 3.626.343 
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi 1.569.947 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 883.010 
Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka 1.499.950 
UKUPNO 7.579.250 
 

Članak 3. 

U točki VI. mijenja se stavak 1. i glasi: 

Županija osigurava sredstva za potrebe hitnih intervencija tekućeg i investicijskog održavanja 
objekata, prostora,opreme i vozila, te nabavu opreme u ukupnom iznosu od 135.075,00 kuna. 

 

 



 

Članak 4. 

U točki VIII. mijenja se tablica i glasi: 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 

Ukupni rashodi za 
2017. godinu 

Planirani vlastiti prihod 
za 2017. godinu 

Razlika sredstava za 
2017. godinu koju 
osigurava Županija 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 
Dubrovnik 

 
9.667.740 

 
5.210.000 

 
4.457.740 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 
Domus  Christi 

 
4.410.567 
 

 
2.150.000 

 
2.260.567 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 
Korčula 

 
2.485.043 

 
1.320.000 

 
1.165.043 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 
Korčula Vela Luka 

 
4.205.575 

 
2.380.000 

 
1.825.575 

Hitne intervencije 135.075  135.075 
UKUPNO 20.904.000 11.060.000 9.844.000 
 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije“. 

 

KLASA:550-01/17-01/ 

URBROJ:2117/1-05-17- 

Dubrovnik,  prosinca 2017.godine 

 

Predsjednica 

Županijske skupštine 

dr.sc. Vilma Kosović, dr.med. 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE: 

 

Vlada RH je na sjednici održanoj 19. veljače 2017. godine donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i 
načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. 
godini. Vlada Republike Hrvatske  je također utvrdila povećanje osnovice za obračun plaća u javnim 
službama od 1. Siječnja 2017.godine, od 1. Kolovoza i od 1. studenog 2017. godine.  Ministarstvo  za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je odobrilo prenamjenu sredstava utvrđenih Odlukom 
s hitnih intervencija na rashode za zaposlene koji su povećani zbog povećanja osnovice. Također je 
odobrena prenamjena sredstva s hitnih intervencija na materijalne rashode zbog povećanih rashoda 
za održavanje objekata za Dom za starije i nemoćne osobe Korčula (crpna stanica). 
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