
  
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA STARIGRAD 

Jedinstveni upravni odjel  
KLASA: 402-01/17-01/07 

URBROJ: 2198/09-3-17-10 

 

Starigrad,  3. svibnja 2017.g. 

 

Na temelju članka 29. Pravilnika o financiranju programa javnih potreba Općine Starigrad 

(Službeni glasnik Zadarske županije 16/16), po prijedlogu Povjerenstva za provjeru i 

ocjenjivanje programa/projekata/manifestacija u okviru javnih potreba Općine Starigrad za 

2017. godinu pristiglih na Javni natječaj za predlaganje programa/projekata/manifestacija u 

okviru javnih potreba Općine Starigrad za 2017. godinu, Pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela,  donosi 

 

Odluka 

o dodjeli financijskih sredstava za javne potrebe 

Općine Starigrad za 2017. 

 

I. 

Po provedenom Javnom natječaju za predlaganje programa/projekata/manifestacija 

u okviru javnih potreba Općine Starigrad za 2017. godinu, po prijedlogu Povjerenstva za 

provjeru i ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata/manifestacija u okviru javnih 

potreba, pristiglih na Javni natječaj, donosi se Odluka o dodjeli sredstava za javne potrebe 

Općine Starigrad za 2017. godinu. 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za financiranje programa/projekata/manifest. – 

aktivnost kultura  iznosila je 70.000,00 kuna. 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/projektu/manifestaciji je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 
50.000,00 kuna. 

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za financiranje programa/projekata/manifest. – 

aktivnost religija iznosila je 40.000,00 kuna. 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 40.000,00 
kuna. 

 

Zaprimljeno je ukupno 4 (četiri) prijave na natječaj: 

- 1 (jedna) prijava za financiranje programa/projekata/manifestacija - aktivnost 

kultura/manifestacije u kulturi 

- 1 (jedna) prijava za financiranje programa/projekata/manifestacija - aktivnost 

kultura/arheološka istraživanja 

- 2 (dvije) prijave za financiranje programa/projekata/manifestacija – aktivnost 

religija/zaštita i očuvanje vjerskih dobara i ostale vjerske aktivnosti 

 



 

 

II. 
Odobrava se dodjela sredstava kako slijedi: 

 
 Redni   
 broj 
 

 Podnositelj prijave  Naziv programa/ 
 projekta 

 Odobreni iznos 
 sufinanciranja 

 Bodovi 

 1.  Turistička zajednica 
  Općine Starigrad 

 Organizacija tradicionalnih 
 kulturnih manifestacija 
 

  
      49.999,95 

  
     55 

 2.  Župni ured sv. Jurja 
 Starigrad Paklenica 
 

 Obnova župnog ureda       
      19.272,39 
 

      
     53 

 3.   Župni ured Porođenja 
 BDM Seline    

 Obnova župnog ureda 
 
 

     
      19.272,39 

 
     53 

 4.  Arheološki muzej  
 Zadar 

 Arheološka istraživanja  
 

 
      19.999,65 

      
     55 
 

 
UKUPAN IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA: 
 

    
    108.544,38 KUNA 

 
 

III. 
Sukladno odredbama Pravilnika, koji se u ovom postupku na odgovarajući način 

primjenjuje na pravne i fizičke osobe i Natječaja, prijaviteljima  kojima nisu odobrena 
financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana omogućiti uvid u ocjenu 
njihovog programa ili projekta uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su 
ocjenjivale program ili projekt. Općina će prijaviteljima koji su nezadovolji odlukom o 
dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor. Prigovor se može podnijeti 
isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko 
prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. 
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih 
sredstava. Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u pisanom obliku, u 
roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja. 
 

IV. 
Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati 

ugovor o financiranju programa ili projekata. 
 

Prije potpisa ugovora prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne 
osobe i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, da prijavitelj ima podmirene 

sve doprinose i plaćen porez, kao i obveze prema Općini Starigrad te izjavu o nepostojanju 
dvostrukog financiranja (ukoliko ranije nije dostavljeno), u protivnom neće biti ispunjeni 

propisani uvjeti za sklapanje ugovora. 

 
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, 

prethodno će se pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u 
opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati 
prije potpisivanja ugovora. Prilikom pregovaranja Općina će prioritet financiranja staviti na 
aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata 
Općine. 

V. 



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na www.opcina-

starigrad.hr.  
 

 

        PROČELNIK: 

 

 
        Marin Čavić, dipl.oec. 

 
 

Dostaviti: 

1. Podnositeljima prijava 
2. Pismohrana, ovdje. 

http://www.opcina-starigrad.hr/
http://www.opcina-starigrad.hr/

