
Temeljem članka 7. stavak 2. podstavak 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave za 2017. godine ("Narodne novine" broj 13/17. i 59/17.), točke X. Odluke o 

minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova 

za starije i nemoćne osobe u 2017. godini ("Narodne novine" broj 14/17.) i članka 30. točka 2. Statuta 

Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 

2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi s člankom 121. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 

157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 5. 

sjednici 24. listopada 2017. godine 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja domova 

za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2017. godini 
 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji 

je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini ("Županijski glasnik" broj 9/16.) u članku 3. 

stavku 2. iza teksta "sredstva za zaposlene" stavlja se točka, a tekst "a koja iznose 17.825.000,00 kuna" 

briše se. 

 

 Stavak 3. briše se. 

 

 

Članak 2. 

 

 U članku 4. briše se stavak 4. 

 

 

Članak 3. 

 

 U članku 5. stavku 1. briše se rečenica: "Po ovom kriteriju raspoređuje se 1.100.000,00 kuna." 

te se briše stavak 3. 

 

 

Članak 4. 

 

 U članku 6. briše se stavak 3. 

 

 

Članak 5. 

 

  U članku 12. riječ "bilancirana" zamjenjuje se riječju "planirana" te se iza riječi "imovine" 

briše tekst "iz članka 5. stavak 3.". 

 

 



Članak 6. 

 

 U članku 13. riječ "bilancirana" zamjenjuje se riječju "planirana" te se iza riječi "potrebama" 

stavlja točka i briše se tekst "a u okviru planiranih sredstava.". 

 

 

Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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