Na temelju članka 5. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane
funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine
(„Narodne novine“, broj 122/15), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine
(„Narodne novine“, broj 122/15) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”, broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na .
sjednici, od
2015. godine, donosi

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
u domovima za starije i nemoćne osobe
na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava
za prvo tromjesečje 2016. godine
I.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila, raspored sredstava, te način financiranja
decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe nad kojima su prenijeta osnivačka prava
s Republike Hrvatske na Šibensko-kninsku županiju, za prvo tromjesečje 2016. godine.
II.
Županija osigurava za domove za starije i nemoćne osobe sredstva u visini razlike između
ukupnih rashoda i planiranih vlastitih prihoda doma, za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu,
hitne intervencije, te dio rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda.
U navedenim rashodima Županija će sudjelovati do iznosa utvrđenog Odlukom o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom
tromjesečju 2016. godine (“Narodne novine”, broj 122/15 ) ( u daljnjem tekstu: Odluka), koji iznosi
1.856.625,00 kn.
III.
Kriteriji i mjerila za financiranje pojedinih kategorija rashoda domova, utvrđuju se sukladno
odredbama Odluke.
IV.
Raspored sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirano financiranje
djelatnosti domova u prvom tromjesečju 2016. godine utvrđuju se kako slijedi:

"Cvjetni dom" Šibenik

Ukupno – sukladno
Odluci (NN. 15/15)

Dom za starije i
nemoćne
osobe Knin

2.197.000,00

590.000,00

2.787.000,00

1.350.000,00

386.500,00

6.946.000,00

133.125,00

0,00

133.125,00

37.500,00

37.500,00

75.000,00

Ukupni rashodi

3.717.625,00

1.014.000,00

4.731.625,00

Prihodi za posebne
namjene
Razlika sredstava koje
osigurava Županija

2.371.250,00

503.750,00

2.875.000,00

1.346.375,00

510.250,00

1.856.625,00

Rashodi za zaposlene
Materijalni i financijski
rashodi
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
Rashodi za hitne
Intervencije

V.
Način financiranja i doznaka sredstava krajnjim korisnicima (ustanovama) vršit će se u skladu s
odredbama Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave za prvo tromjesečje 2016. godine (“Narodne novine“, broj
122/15).
VI.
Sredstva potrebna za navedene namjene ostvarit će se iz dodatnog udjela poreza na dohodak
(0,6%) i iz Državnog proračuna (pomoći izravnanja) i mogu se koristiti za namjene navedene u Odluci.

VII.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibenskokninske županije“.
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