REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/352-155, fax: 052/352-154

KLASA: 402-01/16-01/34
URBROJ: 2163/1-06/1-16-5
Pula, 20. prosinac 2016.

ŽUPANU
ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe Skupštine

PREDMET: Prijedlog Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz
Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju
projekata udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi
- dostavlja se

Poštovani,
U privitku dopisa dostavljamo prijedlog Odluke o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata
udruga/ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi, radi raspravljanja i odlučivanja.
S poštovanjem,

Pročelnica
Sonja Grozić – Živolić

Temeljem odredbe članka 9. stavak 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (Narodne novine br. 26/15), odredbe članka 17. Pravilnika o financiranju programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije
(Službene novine Istarske županije br. 16/15) te odredbe članka 65. Statuta Istarske županije
(Službene novine Istarske županije br. 10/09, 4/13 i 16/16), Župan Istarske županije dana 20.
prosinca 2016. godine donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije
za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova
iz područja zdravstva i socijalne skrbi
1. Ovom odlukom utvrđuje se način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske
županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga/ustanova iz
područja zdravstva i socijalne skrbi u ukupnom iznosu od 2.367.980,00 kuna, a koja su
planirana u Proračunu Istarske županije za 2017. godinu raspoređena u razdjelu 008.
2. Sredstava navedena u točki 1.ove odluke rasporedit će se na temelju Javnog natječaja
za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za
2017. godinu, kojeg će objaviti Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske
županije.
3. Dokumentacija za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) iz
točke 2. ove odluke čini njezin sastavni dio i ista sadrži:
3.1. Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“
br. 16/15.)
3.2. Upute za prijavitelje
3.3. Obrasci za prijavu projekta
a) osnovni podaci o prijavitelju
b) osnovni podaci o projektu
c) proračun projekta
3.4. Popis priloga uz prijavu
3.5. Obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta
3.6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.7. Obrazac izjave o partnerstvu
3.8. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih aktivnosti
3.9. Obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora
3.10.
Obrazac izjave o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. stavak 1.alineja 5., 6., 8., 9.
i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Istarske županije
3.11.
Obrazac ugovora o sufinanciranju projekta
3.12.
Obrasci za izvještavanje
a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta
b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta
4. Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom iz točke 3. ove Odluke objavljuje se u
cijelosti na mrežnim stranicama Istarske županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge
Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom Javnom natječaju objavit će se u
dnevnom glasilu „Glas Istre“.

5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije nadležan je za provedbu
natječajnog postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb imenovat će Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječajnog postupka te provjeru
ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja koje će provesti postupak ocjene
ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), i Pravilnika o
financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na
području Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 16/15).
Postupak ocjene prijavljenih projekata provest će Povjerenstvo za ocjenjivanje.
6. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijavljenih projekata i prijedloga Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Župan Istarske županije utvrđuje prijedlog odluke o
raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga i ustanova iz područja zdravstva i
socijalne skrbi, te ga prosljeđuje Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i
donošenje.
7. Na temelju Odluke iz točke 6. ove Odluke, Istarska županija će sa udrugama i
ustanovama kao korisnicima financijskih sredstava sklopiti pojedinačne ugovore.
8. Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga i ustanova iz područja
zdravstva i socijalne skrbi, će se po donošenju od strane Županijske skupštine Istarske
županije, objavit na mrežnim stranicama Istarske županije.
9. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske
županije.
10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 402-01/16-01/41
URBROJ: 2163/1-01/8-16-2
Pula, 20. prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc.Valter Flego

Dostaviti:
1. UO za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ,
2. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE
Pravna osnova sadržana je u odredbama članka 9. stavak 1. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) kojom je
propisano da dokumentaciju za provođenje javnog natječaja utvrđuje čelnik
davatelja financijskih sredstava odlukom o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u određenom
području provode udruge. Odredbom članka 17. Pravilnika o financiranju
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 16/15) propisano je da
dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog nadležnog upravnog tijela,
utvrđuje Župan Istarske županije u okviru donošenja odluke o načinu raspodjele
raspoloživih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata koje u
određenom području provode udruge.

II.

OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE
Predloženom odlukom se, sukladno navedenim propisima, utvrđuje visina i način
raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije namijenjenih
financiranju projekata koje provode udruge i ustanove na području zdravstva i
socijalne skrbi.
Sastavni dio predložene odluke čini i natječajna dokumentacija za provođenje
Javnog natječaja za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u
Istarskoj županiji za 2017. godinu.

III.

TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE
Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja.

