
Na temelju članka 7. i 11. Statuta Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških 
bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije Upravni odbor Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu 
od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: 
Upravni odbor) na 4. sjednici održanoj  31. prosinca 2022. godine donosi pročišćeni tekst Pravilnika o 
mjerilima i postupku za dodjelu jednokratne potpore

Pravilnik

o mjerilima i postupku za dodjelu jednokratne potpore (pročišćeni tekst)

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila i postupak za dodjelu jednokratne potpore djeci oboljeloj od 
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu potporu dodjeljuje se djetetu oboljelom od zloćudnih i drugih teških bolesti na 
temelju liječničke potvrde u slučajevima: 

- Potrebe kupnje lijekova koji nisu na listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje, a koji bi po preporuci dodatno pomogli u liječenju djeteta

- Potrebe kupnje ortopedskih ili sličnih pomagala

- Potrebe medicinske terapije

- Potrebe pratnje roditelja djeteta u slučajevima medicinske rehabilitacije izvan mjesta 
prebivališta djeteta.

Članak 3.

Pravo na jednokratnu potporu za potrebe kupnje lijekova ili vitaminskih prehrambenih proizvoda 
ostvaruje se na temelju pisanog zahtjeva roditelja ili zakonskog skrbnika djeteta koji je dužan pribaviti
liječničku potvrdu u kojoj će liječnik dati preporuku za kupovinu lijekova odnosno vitaminskih 
prehrambenih proizvoda koji bi dodatno pomogli u liječenju djeteta. 

Jednokratna potpora iz stavka 1. ovog članka ne može iznositi više od 1.330 € u kalendarskoj godini. 

Odluku o dodjeli jednokratne potpore za potrebe kupnje lijekova ili vitaminskih prehrambenih 
proizvoda donosi Upravni odbor Zaklade. 



Za slučaj iz stavka 1. ovog članka Zaklada će isplatiti pomoć po dobivanju predračuna od dobavljača 
lijekova ili vitaminskih prehrambenih proizvoda direktno na račun dobavljača. 

Članak 4.

Pravo na jednokratnu potporu za potrebe kupnje ortopedskih ili sličnih pomagala ostvaruje se na 
temelju pisanog zahtjeva roditelja ili zakonskog skrbnika djeteta koji je dužan pribaviti liječničku 
potvrdu u kojoj će liječnik dati preporuku za kupovinu ortopedskog ili sličnog pomagala. 

Jednokratna potpora iz stavka 1. ovog članka ne može iznositi više od 2.660 €  u kalendarskoj godini. 

Odluku o dodjeli jednokratne potpore za potrebe kupovine ortopedskog ili  sličnog pomagala donosi 
Upravni odbor Zaklade. 

Za slučaj iz stavka 1. ovog članka Zaklada će isplatiti pomoć po dobivanju predračuna od dobavljača 
ortopedskih ili sličnih pomagala direktno na račun dobavljača.

Članak 5.

Pravo na jednokratnu potporu za potrebe pratnje roditelja ili zakonskog skrbnika djeteta u slučajevima 
medicinske rehabilitacije izvan mjesta prebivališta djeteta ostvaruje roditelj ili zakonski skrbnik 
djeteta  na temelju liječničke potvrde u kojoj će liječnik dati preporuku o nužnosti pratnje roditelja 
djeteta. 

Jednokratna potpora iz stavka 1. ovog članka ne može iznositi više od 665 € u kalendarskoj godini. 

Odluku o dodjeli jednokratne potpore za potrebe za potrebe pratnje roditelja ili zakonskog skrbnika 
djeteta u slučajevima medicinske rehabilitacije izvan mjesta prebivališta djeteta donosi Upravni odbor 
Zaklade. 

Roditelj ili zakonski skrbnik djeteta iz stavka 1. ovog članka dužan je dokumentirati troškove u roku 
15 dana od dana prestanka pratnje djeteta. 

Članak 6.

Za slučaj neopravdanih troškova Zaklada zadržava pravo povrata sredstava. 

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 8.



Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu 
jednokratne potpore od 4. srpnja 2022. godine.
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