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ŽUPAN ISTARSKE ŽUPANIJE – REGIONE ISTRIANA
putem
STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE
52000 PAZIN
Dršćevka 3
Predmet: Prijedlog Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava
iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih financiranju
projekata/programa udruga u području kulture
- dostavlja se

U privitku Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje.
S poštovanjem

PROČELNIK
Vladimir Torbica, prof.
Privici:
- Prijedlog Odluke
- Obrazloženje
- Prijedlog natječajne dokumentacije

Na temelju članka 9. stavka 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.), članka 17. stavka 1.
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.), Istarske kulturne strategije – Strategia culturale istriana
za razdoblje 2014. – 2020. g. i članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.
10/09., 04/13. i 16/16.), Župan Istarske županije, na prijedlog Upravnog odjela za kulturu, dana 20. prosinca
2016. godine donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije za 2017. godinu namijenjenih
financiranju projekata/programa udruga u području kulture
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata/programa udruga
u području kulture u Istarskoj županiji za 2017. godinu, iz raspoloživih sredstava Istarske županije, u
ukupnom iznosu od 2.295.000,00kuna (slovima: dvamilijunadvjestodevedesetpettisućakuna), a koja su u
Proračunu Istarske županije za 2017. godinu raspoređena u razdjel 006, pozicijama aktivnosti A270101, od
170324 do 170330, A270103 i 170333.
II.
Sredstva navedena u točki I. ove Odluke raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za financiranje
projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi
Istarske županije za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu Istarske
županije i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja (u daljnjem tekstu: natječajna dokumentacija) iz točke II. ove Odluke
obuhvaća:
Obvezna
1. Tekst Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Istarske županije
2. Tekst Javnog natječaja
3. Upute za prijavitelje
4. Obrasci za prijavu projekta/programa – I. opći podaci o prijavitelju
II. obrazac opisa projekta/programa
III. obrazac proračuna projekta/programa
5. Popis priloga uz prijavu
6. Obrasci za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta/programa
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. Obrazac izjave o partnerstvu
9. Obrazac ugovora o financiranju projekta/programa
10. Obrasci za izvještavanje – a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta/programa
b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta/programa
Dodatna
1. Odluka o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija, programa i
projekata od interesa za Istarsku županiju i
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za vrednovanje kulturnih djelatnosti i poslova,
akcija i manifestacija, programa i projekata od interesa za Istarsku županiju

IV.
Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom iz točke III. ove Odluke objavljuje se u cijelosti na mrežnim
stranicama Istarske županije i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o
objavljenom natječaju objaviti će se u dnevnim glasilima „Glas Istre“ i „La voce del popolo“.
V.
Upravni odjel za kulturu Istarske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel za kulturu) nadležan je za provedbu
natječajnog postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje, pročelnik Upravnog odjela za kulturu imenovati 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 i Pravilnika
navedenih u uvodu ove Odluke.
Postupak ocjene prijavljenih projekata/programa provesti će kulturna vijeća Istarske županije imenovana od strane
župana Istarske županije.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijavljenih projekata/programa i prijedloga Upravnog odjela za
kulturu, župan Istarske županije utvrđuje prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje
projekata/programa udruga u području kulture, u obliku prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2017. godinu, te ga prosljeđuje Skupštini Istarske županije radi
razmatranja i donošenja.
VII.
Na temelju Odluke iz točke VI. Istarska županija, kao davatelj financijskih sredstava, će s udrugama kao
korisnicima sredstava sklopiti pojedinačne ugovore.
VIII.
Odluka iz točke VI. objaviti će se na mrežnim stranicama Istarske županije.
IX.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu Istarske županije.
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 612-01/16-01/09
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Pula, 20. prosinca 2016.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr.sc.Valter Flego
Dostaviti:
1. UO za kulturu Istarske županije,
2. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE
I.

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u odredbi članka 9. stavka 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.), članka 17. stavka 1. 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.) i
članka 65. Statuta Istarske županije – Regione Istriana („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09., 04/13. i
16/16.).
Člankom 9. stavkom 1. naprijed pomenute Uredbe propisano je 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.
Člankom 17. stavkom 1. naprijed pomenutog Pravilnika 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.
Člankom 65. Statuta Istarske županije – Regione Istriana propisana je nadležnost župana kao izvršnog tijela
Istarske županijev – Regione Istriana.
II.

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

Ovom Odlukom se, sukladno naprijed navedenim propisima, utvrđuje visina i način raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu namijenjenih financiranju
projekata/programa koje provode udruge u području kulture.
Ovom se Odlukom u potpunosti utvrđuje i natječajna dokumentacija za provođenje Javnog natječaja za
financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi
Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu.
Po donošenju ove Odluke Upravni odjel za kulturu Istarske županije – Regione Istriana objaviti će naprijed
navedeni Javni natječaj i provesti cjelokupan natječajni postupak.
III.

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVOG AKTA

Za provođenje ovog akta osigurana su sredstva u Proračunu Istarske županije – Regione Istriana za
2017.godinu, razdjel 006, pozicije A270101, od 170324 do 170330, A270103 i 170333.
IV.

TEKST AKTA

Dostavlja se u privitku.

