REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 402-01/20-01/1219
URBROJ: 2181/1-07-20-0002
Split, 11. studenog 2020. godine
PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Petroslavu Sapunaru, prof.
- ovdjePREDMET: Prijedlog 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 Splitskodalmatinske županije“, broj 125/19 i 22/20)
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 i 22/20), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ____
sjednici, održanoj __________ 2020., donijela je
ODLUKU
o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima
njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu
Članak 1.
Donosi se Program javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na
području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Program).
Članak 2.
(1) Programom se utvrđuju javne potrebe u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih
obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu kroz projekte i programe koje provode
udruge proizašle iz Domovinskog rata kao i kroz skrb o članovima obitelji hrvatskih branitelja poginulih u
Domovinskom ratu, izgradnju spomen obilježja u ukupnoj visini od 2.663.000,00 kuna kako slijedi :
(2) AKTIVNOST : Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja
UKUPNO:
180.000,00 kn
Pomoć se dodjeljuje djeci smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
Novčana pomoć se dodjeljuje korisnicima u mjesečnim iznosima kao potpora za redovito školovanje. Visina
mjesečnog iznosa se utvrđuje posebnom odlukom koju donosi župan.
(3) AKTIVNOST: Veteranske udruge
UKUPNO:
383.000,00 kn
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.
Korisnici sredstava su udruge odnosno članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata i II. svjetskog rata
koje su registrirane na području Splitsko-dalmatinske županije, a koje se financiraju temeljem raspisanog
Natječaja. Natječaj se raspisuje temeljem Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije” br. 147/15) i Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za financiranje
svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Na Natječaj udruge mogu
prijaviti projekte koji imaju za cilj promicanje vrijednosti Domovinskog rata, zaštitu i skrb o hrvatskim
braniteljima, stradalnicima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i druge projekte sukladno
uvjetima Natječaja.
(4) AKTIVNOST: Ukop uz vojnu počast
UKUPNO:
1.400.000,00 kn
Temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i
njegovo održavanje ("Narodne novine", broj 51/18) od 04.06.2018.godine, koji je donesen temeljem članka 137.
stavka 14. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 121/17)
hrvatski branitelji ostvaruju pravo na naknadu navedenih troškova .
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(5) KAPITALNI PROJEKT: Spomen dom Josipu Joviću Aržano
UKUPNO:
700.000,00 kn
Na području Općine Cista Provo gradit će se Memorijalni centar Josip Jović Aržano u spomen hrvatskom
redarstveniku prvoj hrvatskoj žrtvi Domovinskog rata. Projekt je zamišljen kao jedinstvena funkcionalna
cjelina koja se sastoji od spomen sobe i manje multifunkcionalne dvorane. Spomen obilježje se planira
graditi u suradnji sa Općinom Cistom Provo te Ministarstvom hrvatskih branitelja.
Članak 3.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije”, a stupa na snagu
1. siječnja 2021. godine.
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:

Programom javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji
na području Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu utvrđuju se prioriteti financiranja
aktivnosti koje za cilj imaju skrb o braniteljskoj populaciji i njihovim obiteljima, promicanje
vrijednosti Domovinskog rata I II. svjetskog rata, promicanje prava branitelja kao posebno
osjetljive skupine i osiguravanje njihove jednakopravne uključenosti u društvo na godišnjoj razini,
a sve sukladno utvrđenim potrebama, zakonskim propisima i raspoloživim sredstvima u Proračunu.
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.
Splitsko-dalmatinska županija sufinancira financijske potpore članovima obitelji hrvatskih
branitelja te projekte izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u
Domovinskom ratu sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu. Spomen obilježja se izgrađuju
u suradnji sa organizacijama civilnog društva proizašlim iz Domovinskog rata i jedinicama lokalne
samouprave na čijem području se izgrađuju spomen obilježja, a financiranje se vrši sukladno
potpisanim sporazumima.
Slijedom navedenog predlaže se kao u aktu.
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