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Kršan, 26. svibnja 2022.
Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne Novine'' br. 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 34.
Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21)
te čl. 28. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 08/19),
na prijedlog Odbora za socijalna pitanja, općinski načelnik Općine Kršan dana 26. svibnja
2022. donosi
ODLUKU
Članak 1.
Općina Kršan u cilju prevencije teških bolesti isplaćivat će novčanu naknadu za
troškove prijevoza na mamografske preglede u Opću bolnicu Pula ili Istarske domove
zdravlja – Ispostavu Pazin.
Naknada iz prethodnog stavka ovog članka isplaćivat će se s obzirom na to da u
Istarskim domovima zdravlja - Ispostavi Labin uređaj za mamografiju ne radi.
Članak 2.
Pravo na naknadu iz članka 1. ove Odluke ostvaruju žene čije je prebivalište na
području općine Kršan, uz uvjet da naknada troškova prijevoza na pregled nije ostvarena na
temelju putnog naloga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Članak 3.
Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu od 1,20 kuna po prijeđenom
kilometru (od mjesta prebivališta do ustanove u kojoj je obavljen pregled, u oba smjera), a
isplaćuje se jednokratno na transakcijski račun korisnice.
Sredstva za isplatu naknada izdvojit će se iz Proračuna Općine Kršan za 2022.,
Glavni program P10 Socijalna skrb, Aktivnost A101001, Pomoć obiteljima i kućanstvima.
Članak 4.
Postupak za ostvarivanje prava na naknadu pokreće se podnošenjem zahtjeva uz
predočenje osobne iskaznice na propisanom obrascu, koji mora biti ovjeren od strane
liječnika, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan.
Obrazac iz prethodnog stavka ovog članka prilog je ove Odluke i čini njezin sastavni
dio.

Članak 5.
Predajom zahtjeva podnositeljica zahtjeva daje suglasnost Općini Kršan da u njemu
navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu ostvarivanja prava na
isplatu naknade, u svrhu kontaktiranja te isplate naknade.
Osobni podaci bit će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na
sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim
propisima i aktima Općine Kršan.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik

_________________
Roman Carić, mag. iur.

DOSTAVITI:
1. Mrežne stranice Općine Kršan,
2. Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,
3. a/a, ovdje.

