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1. Odluka o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za 

sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju 

za 2022. godinu 
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Temeljem odredbe članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj:157/13, 

154/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), i članka 52. Statuta Općine Kolan 

(„Službeni glasnik Općine Kolan“ br. 06/2021) Načelnik Općine Kolan 03. siječnja 2022. godine    

d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za sufinanciranje  

smještaja starijih i nemoćnih  osoba u privatnom smještaju za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom određuje se uvjeti, visina i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za 

sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u privatnom smještaju u 2022. godini. 

 

Članak 2. 

 

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju starije i nemoćne osobe(korisnici) - državljani Republike 

Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kolan, a koje su smještene u privatnom smještaju 

koji se ne nalazi na području Zadarske županije. 

 

Pravo na novčanu pomoć ne ostvaruju korisnici koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć od 

nadležnog Ministarstva ili Centra za socijalnu skrb. 

 

Članak 3. 

 

Novčana pomoć iznosi 500,00 kuna po korisniku mjesečno u razdoblju od 01. siječnja do 31. 

prosinca 2022. godine. 

 

Članak 4. 

 

Odobrena sredstva dodjeljivat će se temeljem Zaključka kojeg izdaje Jedinstveni upravni odjel 

Općine Kolan. 

 

Članak 5. 

 

Uz zahtjev za dodjelu novčane pomoći iz članka 4. ove Odluke potrebno je prilikom prve prijave 

priložiti:: 

-dokaz o prebivalištu korisnika pomoći na području Općine Kolan 

-kopiju Ugovora korisnika s pružateljem usluga smještaja 

-kopiju potvrde o uplaćenom iznosu smještaja na račun pružatelja usluge 

-kopiju osobne iskaznice korisnika i OIB(ili opunomoćenika) 

-naziv banke i broj računa korisnika (ili opunomoćenika) 

 

Svaki slijedeći mjesec potrebno je samo priložiti Zahtjev i kopiju potvrde o iznosu isplaćenom na 

bankovni račun privatnog smještaja. 
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Članak 6. 

 

Novčana pomoć isplaćivati će se isključivo temeljem zahtjeva korisnika ili opunomoćenika krajem 

tekućeg mjeseca za prethodni mjesec . 

Zahtjevi za isplatu sredstava podneseni nakon navedenog roka neće se izvršiti za razdoblje za 

koje se potražuju sredstva. 

 

Članak 7. 

 

Danom prestanka korištenja usluge smještaja prestaje isplata novčane pomoći. 

 

Članak 8. 

 

Općina Kolan ima pravo uskratiti novčanu pomoć korisniku usluge privatnog smještaja ako se za 

pružatelja usluge utvrdi povreda odredbi Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj: 152/13, 

157/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje 

socijalnih usluga („Narodne novine" broj; 40/14,66/15).  

 

 

Članak 9. 

 

Za korisnike za koje je temeljem Odluke o uvjetima za sufinanciranje starijih i nemoćnih osoba u 

privatnom smještaju za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 18/21) Jedinstveni 

upravni odjel Općine Kolan donio Zaključak, neće se donositi novi. 

 

Članak 10. 

 

Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Kolan.  

 

 

KLASA: 550-01/22-01/01 

UR.BROJ: 2198/33-01/01-22-1 

Kolan, 03. siječnja 2022.  

 

          Načelnik Općine Kolan 

                                                                                    Šime Gligora, dipl. inf 
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