REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Kabinet župana
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-101, fax: 052/372-104

KLASA: 402-01/16-01/58
URBROJ: 2163/1-02/5-16-1
Pula, 29. studenoga 2016.
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
putem Stručne službe Skupštine
Pazin, Dršćevka 3

PREDMET: Prijedlog Zaključka o obvezi stručnog praćenja propisa
o državnim potporama
- dostavlja se
U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam predmetni akt radi upućivanja istog u
proceduru usvajanja prema županu Istarske županije.
S poštovanjem,
PROČELNIK
Duško Kišberi
Privitak:
-zaključak
-obrazloženje
Dostaviti:
1. Naslovu
2. Arhiva

Na temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.
10/09, 4/13 i 16/16), a u vezi odredbe članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu unutarnjih
kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ br. 78/15), župan Istarske županije razmatrajući
prijedlog akta o stručnom praćenju problematike potpora iz proračuna Istarske županije,
dana 06. prosinca 2016. godine donosi
ZAKLJUČAK
o obvezi stručnog praćenja propisa o državnim potporama
1. Utvrđuje se obveza pročelnika/ca svih upravnih tijela Istarske županije koja u okviru
poslova iz nadležnosti provode postupke dodjele državnih potpora trećim subjektima da u
roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Zaključka, u prijedlogu pravilnika u
unutarnjem redu upravnog tijela, u opisu poslova najmanje jednog radnog mjesta utvrde
obvezu praćenja svih važećih propisa o državnim potporama radi kvalitetne provedbe
sadržaja važećih normi propisa Europske unije i nacionalnih propisa, pri dodjeli ovih
potpora trećim subjektima.
2. O potrebi angažiranja stručnjaka za državne potpore, ukoliko to procijene potrebnim,
pročelnici/e upravnih tijela uz obrazloženje izvješćuju župana u ad hoc izvješćima, uz
prijedlog načina provedbe takvog angažmana.
3. O redovitom stručnom praćenju i primjeni propisa iz točke 1. ovog Zaključka, pročelnici/e
upravnih tijela Istarske županije iz točke 1. ovog Zaključka izvješćuju župana u godišnjim
izvješćima o radu i izvješćima na zahtjev župana.
4. Praćenje pripreme postupaka dodjele potpora iz točke 1. ovog Zaključka obuhvaća i
izradu procedura kojima se uređuju kriteriji za dodjelu potpora, odnosno održavanje
kontakata s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i tijelima Europske unije,
uvijek kada za tim postoji potreba na razini pojedinog upravnog tijela.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-01/16-01/40
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 06. prosinca 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego
Dostaviti:
1. Upravni odjeli / Službe u IŽ – svima,
2. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 65. Statuta Istarske
županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 4/13 i 16/16), koji pored ostalog
propisuje da župan/županica Istarske županije usmjerava djelovanje, te nadzire rad upravnih
tijela i službi Županije u obavljanju poslova u samoupravnom djelokrugu odnosno poslova
državne uprave ako su preneseni na Županiju, a čl. 85. istog Statuta propisuje da
župan/županica u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga donosi odluke, zaključke,
pravilnike i dr. opće akte, te pojedinačne akte kada je za to ovlašten/ovlaštena zakonom ili
općim aktom Skupštine.
Članak 34. st. 1. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne
novine“ br. 78/15) propisano je da je odgovorna osoba revidirane jedinice odgovorna za
provedbu preporuka iz plana djelovanja.
II.

OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE
KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Ovim se zaključkom utvrđuje obveza pročelnika upravnih tijela Istarske županije koja
u okviru poslova iz nadležnosti provode postupke dodjele državnih potpora trećim
subjektima, da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Zaključka prijedlogom akta o
unutarnjem redu u opisu poslova najmanje jednog radnog mjesta upravnog tijela za kojeg su
odgovorni, utvrde obvezu stručnog praćenja svih važećih propisa o državnim potporama radi
kvalitetne provedbe sadržaja važećih normi propisa EU i nacionalnih propisa pri dodjeli ovih
potpora trećim subjektima.
Ovim aktom se omogućuje da se u pogledu svih potpora na razini upravnih tijela,
propisi o državnim potporama stručno prate, te da se provode unutarnje kontrole u pogledu
poštivanja propisanih postupaka prilikom planiranja i dodjele potpora trećim subjektima, po
potrebi i uz angažiranje stručnjaka za državne potpore.
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog akta koristiti će se sredstva za redovan rad službenika upravnih tijela
Istarske županije.
IV.

ROK ZA IZVRŠENJE

U roku od 30 dana od donošenja ovog akta.
V.

NACRT AKTA

Dostavlja se u privitku s obrazloženjem.

