REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 402-01/21-01/1347
URBROJ: 2181/1-07-01-02/01-22-0002
Split, 24. svibnja 2022.

PREDSJEDNIKU
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
gosp. Mati Šimundiću, prof.
- ovdjePREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih
potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitskodalmatinske županije za 2022. 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, 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 _________ 2022., donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o
hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za
2022. 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 2022. godinu („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj ) u članku 2. u stavku 1. iznos od 3.182.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od
3.932.000,00 kn
U stavku 3. iznos od 612.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 622.000,00 kn
U .stavku 4. riječi „UKOP UZ VOJNU POČAST“ zamjenjuju se riječima : „UKOP UZ VOJNU POČAST I
OSTALI RASHODI“ .
U stavku 6. iznos od 800.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 1.300.000,00 kn.
Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8., 9. i 10 koji glase:
(7) KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja spomen obilježja poginulom hrvatskom branitelju Anti
Peniću
UKUPNO:

60.000,00 kn

Spomen obilježje poginulom hrvatskom branitelju Anti Peniću bit će izgrađeno na prostoru MO
Bajagić, Grad Sinj, a investitor je Udruga tenkista veterana Domovinskog rata Cetinske krajine uz
sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn.
(8) KAPITALNI PROJEKT: Izgradnja spomenika dr. Franji Tuđmanu u Vrgorcu
UKUPNO:

100.000,00 kn

Bista 1. hrvatskog predsjednika RH dr. Franje Tuđmana postavit će se na Trgu dr. Franje Tuđmana
u Vrgorcu. Nositelj projekta je Udruga veterana 4. gardijske brigade – Podružnica Vrgorac uz
sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn.
(9) TEKUĆI PROJEKT: Uređenje prostorija ZU HVIDR-a SDŽ
UKUPNO:

30.000,00 kn

ZU HVIDR-a SDŽ je udruga kojoj je cilj djelovanja socijalna i pravna zaštita HRVI s područja
Splitsko-dalmatinske županije. Udruga je od osnutka realizirala niz projekata, kako u suradnji sa
Županijom tako i sa Ministarstvom hrvatskih branitelja. Županija će iznosom od 30.000,00 kn
sufinancirati projekt uređenja službenih prostorija udruge.
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(10) TEKUĆI PROJEKT: Suradnja hrvatskih branitelja sa Hrvatima izvan RH
UKUPNO:

50.000,00 kn

U svrhu jačanja suradnje hrvatskih branitelja sa Hrvatima izvan RH bit će organiziran posjet
hrvatskih branitelja u pripadnicima hrvatske dijaspore u Chicagu. Nositelj ovog projekta je Hrvatski
časnički zbor grada Splita, a Splitsko-dalmatinska županija će sufinancirati projekt sa 50.000,00 kn.
Članak 2.
U ostalom dijelu „Odluka iz članka 1. ove Odluke“ ostaje nepromijenjena
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županije“

KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Mate Šimundić, 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 2022. 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, 98/19 i 84/21) 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 37/21) 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,
organizaciju manifestacija 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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