REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 402-01/20-01/1219
URBROJ: 2181/1-07-01-02/01-21-0003
Split, 24. ožujka 2021.
PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
- OvdjePREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09, 2/13 i 42/20), u privitku Vam
dostavljamo Prijedlog odluke naveden u predmetu, radi rasprave na sjednici Županijske skupštine.
PRAVNI TEMELJ: Članak 28. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21)
NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava
PREDLAGATELJ: Župan
DONOSITELJ: Županijska skupština
IZVJESTITELJ: Damir Gabrić, po ovlaštenju pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje,
civilnu zaštitu i ljudska prava
S poštovanjem,
ŽUPAN

Blaženko Boban

Na temelju članka 28. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije”, broj 125/19, 22/20 i 21/21), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske
županije na ______ sjednici, održanoj ____________ 2021., donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o
hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske
županije za 2021. godinu

Članak 1.
U Odluci o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i
članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu („Službeni
glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 134/20 ), u članku 2. stavku 1. iznos od 2.663.000,00
kn zamjenjuje se iznosom od 2.933.000,00 kn.
Članak 2.
U Odluci „iz članka 1. ove Odluke“ u članku 2. stavku 3. Aktivnost: Veteranske udruge iznos od
383.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 583.000,00 kn.
Članak 3.
U Odluci „iz članka 1. ove Odluke“ u članku 2. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„KAPITALNI PROJEKT: Spomenik braniteljima u Općini Lokvičići
UKUPNO:

70.000,00 kn

Općina Lokvičići gradi spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima posvećen svim
poginulim braniteljima Domovinskog rata s područja ove Općine, a Splitsko-dalmatinska županija
će izgradnju spomenika sufinancirati s iznosom od 70.000,00 kuna.“
Članak 4.
U ostalom dijelu Odluka „iz članka 1. ove Odluke“ ostaje neizmijenjena.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije".
KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Petroslav Sapunar, prof.
Dostaviti:
1.Upravni odjel za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava, ovdje
2. Upravni odjel za financije, ovdje
3. Službeni glasnik, ovdje
4. Pismohrana, ovdje
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OBRAZLOŽENJE
Temeljem članka 168. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji (“Narodne novine” broj 121/17) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
dužne su osigurati sredstva za projekte i programe udruga iz Domovinskog rata koje su registrirane
ili djeluju na njihovu području. Sredstva se osiguravaju sukladno zakonskim i podzakonskim
propisima kojima se uređuju mjerila i postupci ugovaranja i financiranja programa i projekata
udruga.
Financiranje udruga uređeno je Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine
broj 26/15) i Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge kojeg donosi Župan po donošenju Proračuna.
Obzirom na veliki broj prijava udruga pristiglih na raspisani natječaj planirana sredstva za
financiranje projekata veteranskih udruga u 2021. godini povećavaju se za 200.000,00 kn.
Općina Lokvičići gradi spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima posvećen svim
poginulim braniteljima Domovinskog rata s područja ove Općine, a Splitsko-dalmatinska županija
će izgradnju spomenika sufinancirati Općini s iznosom od 70.000,00 kuna.
Slijedom navedenog predlaže se kao u aktu.
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