
 
                                                                
  REPUBLIKA HRVATSKA  

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
                   Upravni odjel za socijalnu skrb 

 
KLASA: 550-01/18-01/116 
URBROJ: 2196/1-04-18-1 
Vinkovci, 16. studeni 2018. godine 

                                                                             
   Ž U P A N 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 

 
PREDMET: Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima 
            i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u        
            Vukovarsko - srijemskoj županiji za 2018. godinu 

- dostavlja se 
 
 Poštovani, 
 
U privitku dostavljamo prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-
srijemske županije za 2018. godinu. 
 

Molimo da navedenu Odluku uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. 
 
 

S poštovanjem. 
 

   PROČELNIK 
                      Dr. sc. Darko Dimić 
 
 
 

 
                                                                                                                                             

Privitak:                                                                                                                                         
1. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i 

načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-
srijemske županije za 2018. godinu. 

2. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i 
nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu 

 
       
 
       Izvjestitelj: 
       Dr. sc. Darko Dimić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb 

 



 
 
 

         
                   REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                                                                    
                                         ŽUPAN 
                                                     
                               

    
 
KLASA: 550-01/18-01/116 

  URBROJ: 2196/1-01-18-2 
  Vinkovci, 16. studeni 2018.g.                                             

 
 
 

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije br. 
3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 

 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

I. 
 

Prihvaća se prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 
Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu i prosljeđuje se Županijskoj skupštini na 
daljnje postupanje. 
 

 
 
 

 
 

       
 
 

                          ŽUPAN 
                               Božo Galić, dipl.ing. 

  

                         



 

                                                                                                         

                       REPUBLIKA HRVATSKA   

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                          
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 KLASA: 550-01/18-01/ 
 URBROJ: 2196/1-03-18-3 
 Vinkovci,_________ 2018. godine     - P r i j e d l o g -  
 
 
  

Temeljem članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna 
iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za 2018. godinu („Narodne novine“ br.7/18.), Odluke o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne 
osobe u 2018. godini, Vlade RH („Narodne novine“ br.7/18.), te članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-
srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br.3/18.), Županijska skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na ____ sjednici održanoj_________2018. godine donosi 

 
 

ODLUKU 
 

o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj 

županiji za 2018. godinu 
 

I. 
 

Poništava se u cijelosti Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
za 2018. godinu KLASA:550-01/18-01/80; URBROJ:2196/1-03-18-3 od 19. rujna 2018. godine ( 
„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 22/18). 
 

II. 
 

Poništavanjem Odluke iz točke I. ove Odluke sve odredbe Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
za 2018. godinu, KLASA:550-01/18-01/06, URBROJ: 2196/1-03/18-3 od 08. veljače 2018. godine 
ostaju nepromijenjene. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske 
županije“. 
 
         
 
        PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 

           Dražen Milinković, dipl. ing. 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 
2018. godini (KLASA: 022-03/18-04/01, URBROJ: 50301-25/14-18-3), od 18. siječnja 2018. 
godine (NN 7/2018), Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije 08. veljače 2018. 
godine donijela je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja 
domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu 
(KLASA:550-01/18-01/06, URBROJ:2196/1-03-18-3). 
 
Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije, 19. rujna 2018. godine, donosi Odluku 
o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja 
domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu 
(KLASA: 550-01/18-01/80, URBROJ: 2196/1-03-18-3), kojom se za obavljanje djelatnosti 
domova u Vukovaru i Vinkovcima osiguravaju sredstva u visini razlike između ukupnih 
rashoda za 2018. godinu i planiranih prihoda za posebne namjene za 2018. godinu umanjena 
za višak prihoda iz prethodne 2017. godine.  
 
Upravni odjel za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije 24. rujna 2018. godine uputio 
je Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Prijedlog izmjene Odluke o 
minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini (KLASA: 550-01/18-01/88, URBROJ: 
2196/1-04-18-1) u kojem obrazlaže da će navedeni višak prihoda oba doma koristiti kao izvor 
prihoda za rashode poslovanja u 2018. godini, kako bi se za isti iznos umanjila razlika 
sredstva koje osigurava županija.  
 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dana 27. rujna 2018. godine 
očitovalo se o Prijedlogu Upravnog odjela za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije o 
Izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini (KLASA: 
400-06/17-02/2, URBROJ: 519-06-1-1/6-18-64) u kojem smatraju da prijedlog nije 
primjenljiv. Ministarstvo navodi da na temelju točke V. pod stavak a) Okružnice o 
sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i 
izvanproračunskih korisnika državnog proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2017. godine (KLASA: 400-02/17-
01/28, URBROJ: 513-05-18-5) od 10. siječnja 2018. godine, županije koje financiraju 
decentralizirane funkcije na godišnjoj razini od dodanog udjela poreza na dohodak i pomoći 
izravnanja ostvare više sredstava nego je to utvrđeno minimalnim standardom, odnosno 
ostvare više sredstava nego što je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju temeljem 
Odluka o minimalnim standardima za 2017. godinu višak sredstava trebaju vratiti na račun 
državnog proračuna Republike Hrvatske. 
 
Slijedom navedenog Upravni odjel za socijalnu Skrb Vukovarsko-srijemske županije predlaže 
Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije da poništi Odluku o izmjeni i dopuni 
Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i 
nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu, od 19. rujna 2018. godine, 
čime bi Odluka o mjerilima, kriterijima i načinu decentraliziranog financiranja domova za 
starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2018. godinu, od 08. veljače 
2018. godine ostala nepromijenjena, a Vukovarsko-srijemska županija mogla povući sva 
predviđena sredstva sukladno članku 7. stavku 1., Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini.  
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