
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i 
mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini (“Narodne 
novine“ broj 2/19.) i članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije” broj 7/09., 10/10., 3/1.3 i 6/18.) Županijska skupština Dubrovačko-
neretvanske županije na 1. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine donijela je 
 
 

ODLUKU 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
domova za satrije i nemoćne osobe u Dubrovačko neretvanskoj županiji u 2019. godini 

 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje djelatnosti 
domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike 
Hrvatske na Dubrovačko-neretvansku županiju, a koja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi  i 
rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Sredstva za navedene namjene Dubrovačko-neretvanska 
županija ostvaruje iz dodatnog udjela poreza na dohodak  i Državnog proračuna (Fond izravnanja). 
 

Članak 2. 
 
Dubrovačko-neretvanska županija osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti domova za starije i 
nemoćne osobe, nad kojima ima osnivačka prava, u visini razlike između ukupnih rashoda i vlastitih 
prihoda domova. 
 

Članak 3 
 
Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema: 
1. Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, 

uvjetima prostora,opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, 
udruge i drugih pravnih osoba, te centra za pomoć i njegu u kući, 

2. Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama, 

3. osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili Odlukom 
Vlade Republike Hrvatske 

4. odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i 
Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koji se primjenjuju  kao pravna pravila. 

 
Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku. 
 
Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe za 2019. 
godinu utvrđuje se kako slijedi: 
 

Dom za starije i nemoćne osobe Iznos 
Dom za starije osobe Dubrovnik 6.713.139,00 
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi 3.518.818,00 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 1.853.350,00 
Dom za starije osobe Vela Luka 3.123.000,00 
UKUPNO 15.208.307,00 

 
 
 
 



Članak 4. 
 
Kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i finacijskih rahoda utvrđuju se prema broju korisnika 
doma. 
 
Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe 
za 2019. godinu utvrđuje se kako slijedi: 
 

Domovi za starije i nemoćne osobe Iznos 
Dom za starije osobe Dubrovnik 3.724.671,00 
Dom za starije i nemoćne osobe “Domus Christi“ 1.569.947,00 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 1.007.190,00 
Dom za starije  osobe Vela Luka 1.569.575,00 
UKUPNO 7.871.383,00 

 
Članak 5. 

 
Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utrvđuju se prema: 
1. Pravilniku o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, 

uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice,vjerske zajednice, 
udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući, 

2. stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po 
korisniku. 

 
Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utrvđuju se po korisniku. 
 
Minimalni financijski standardi rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe 
za 2019. godinu utvrđuju se kako slijedi: 
 

Domovi za starije i nemoćne osobe Iznos za nabavu opreme 
Dom za starije osobe Dubrovnik 100.000,00 
Dom za starije  osobe Vela Luka 56.625,00 
UKUPNO 7.871.383,00 

 
Raspored rashoda za nefinancijsku imovinu po domovima za starije i nemoćne osobe u 2019. godini 
utvrdit će Župan. 
 

Članak 6. 
 
Ukupni rashodi domova za starije i nemoćne osobe za 2019. godinu utvrđuju se kako slijedi: 
 
 

Domovi za starije i nemoćne osobe Iznos 
Dom za starije osobe Dubrovnik 10.537.810,00 
Dom za starije i nemoćne osobe “Domus Christi“ 5.088.765,00 
Dom za starije i nemoćne osobe Korčula 2.860.540,00 
Dom za starije  osobe Vela Luka 4.749.200,00 
UKUPNO 23.236.315,00 

 
Članak 7. 

 
Ukupni rashodi utvrđeni u članku 6. ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za 
decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe u skladu sa Zakonom o financiranju 
jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave. 
 



Planirani vlastiti prihodi procjenuju se u skladu s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju i načinu 
plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji i 
cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva za 
demografiju, obitelj, mlade i  socijalnu politiku i Županije. 
 
Županija u 2019. godini domovima za starije i nemoćne osobe osigurava razliku sredstava od ukupno 
utvrđenih rashoda iz članka 7. ove Odluke umanjenih za vlastite prihode domova planiranih u 2019. 
godini. 
 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 

 

Ukupni rashodi za 
2019.godinu 

Planirani vlastiti 
prihod za 2019. godinu 

Razlika sredstava za 
2019. godinu koju 
osigurava Županija 

Dom za starije osobe 
Dubrovnik 

 
10.537.810 

 
6.100.000 

 
4.437.810 

Dom za starije i 
nemoćne osobe 
“Domus Christi“ 

 
 

5.088.765 

 
 

2.465.000 

 
 

2.623.765 
Dom za starije i 
nemoćne osobe 
Korčula 

 
 

2.860.540 

 
 

1.528.800 

 
 

1.331.740 
Dom za starije osobe 
Vela Luka 

 
4.749.200 

 
2.700.000 

 
2.049.200 

UKUPNO 23.236.315 12.793.800 10.442.515 
 

Članak 8. 
 
Ukupni financijski plan za decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe sastavni je dio 
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu. Plan korisnika izvršava se sukladno 
Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu i Odluci o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-
neretvanske županije za 2019. godinu. 
 

Članak 9. 
 
Domovi za starije i nemoćne osobe dužni su Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odnosno Upravnom 
odjelu za društvene djelatnosti dostavljati financijske izvještaje sukladno odredbama Pravilnika o 
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 
 

Članak 10. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske 
županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. 
 
 
KLASA: 550-01/19-01/62 
URBROJ:2117/1-04-19- 
 
Dubrovnik, 11. ožujka 2019. godine 
 
 

Predsjednica 
      Županijske skupštine 
 
dr. sc. Vilma Kosović dr. med. 

 
 



Dostaviti: 
1. Dom za starije osobe Dubrovnik, Branitelja Dubrovnika 33, 20 000 Dubrovnik 
2. Dom za starije i nemoćne Domus Christi, Za Rokom 13, 20 000 Dubrovnik 
3. Dom za starije i nemoćne osobe Korčula, Ulica 58, 20260 Korčula 
4. Dom za starije osobe Vela Luka, Ulica 3 br. 1, 20270 Vela Luka 
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
6. Upravni odjel za financije, ovdje 
7. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje 
8. Pismohrana 
 



                                        
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
        Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
KLASA: 550-01/19-01/62 
URBROJ: 2117/1-10-19-1 
Dubrovnik, 27. veljače 2019. godine 
 
 

ŽUPAN 
    Nikola Dobroslavić 
        -   o v d j e   - 

 
 
PREDMET: Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i 
nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini 

- dostavlja se 
 
PRAVNI TEMELJ: Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini 
(“Narodne novine“ broj 2/19.) i Statut Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije” broj 7/09., 10/10., 3/1.3 i 6/18.)  
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
IZVJESTITELJ: v.d. pročelnice Jelena Dadić 
 
U privitku Vam dostavljamo Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za 
starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini sa zamolbom da istu 
prihvatite i utvrdite prijedlog te uputite Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje. 
 
S poštovanjem, 
 
 

    v.d. pročelnice 
 
     Jelena Dadić 

 
 
 
Prilozi:  
1. Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima 

za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini (“Narodne 
novine“ broj 2/19.) 

 
Dostaviti: 
1. Pismohrana 
  



OBRAZLOŽENJE 
 
 
 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela Odluku o kriterijima, 
mjerima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
u 2019. godini (“Narodne novine“ broj 2/19). 
 
Prema navedenoj Odluci jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su donijeti 
vlastite odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini u okviru bilanciranih sredstava. 
 
Slijedom rečenog izrađeni su prijedlozi financiranja domova za starije osobe naše županije za 2019. 
godinu. 
 
 

    v.d. pročelnice 
 
     Jelena Dadić 

 
  



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne 
osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini i prosljeđuje Županijskoj skupštini na 
raspravu i donošenje. 
 
 
KLASA: 550-01/19-01/62 
URBROJ:2117/1-01-19-2 
 
Dubrovnik, 1. ožujka 2019. godine 
 
 

Župan 
 
   Nikola Dobroslavić 

 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, ovdje 
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
3. Pismohrana 
 
  


