Na temelju članka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u
kulturi („Narodne novine“ broj 83/22.) i članka 31. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 13/22.), Općinsko vijeće Općine Vrpolje na svojoj 14.
sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine donijelo je
ODLUKU
o financiranju javnih potreba u kulturi
na području Općine Vrpolje
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti o financiranju javnih potreba u kulturi te osnivanje i
rad stručnog povjerenstva za provođenje potreba u kulturi na području Općine Vrpolje.
Članak 2.
Javnim potrebama u kulturi smatraju se djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i
manifestacije koje su od interesa, odnosno značenja za Općinu Vrpolje.
Članak 3.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na
muški i ženski rod.
Članak 4.
Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu
odnose na ustanove u kulturi čija je muzejska djelatnost i udruge s područja Općine Vrpolje
čija je djelatnost kulturno-umjetničko stvaralaštvo i koji potiču i promiču kulturno-umjetnički
amaterizam, odnosno očuvanje kulturne baštine kroz svoje programe, projekte, aktivnosti i
manifestacije u kulturi.
Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Vrpolje programom utvrđuje javne potrebe u kulturi na
temelju interesa u skladu s člankom 4. ove Odluke za svaku proračunsku godinu zbog
ravnomjernog kulturnog razvitka.
Programom javnih potreba u kulturi utvrđuje se i ukupan iznos sredstava za
financiranje javnih potreba u kulturi koja se osiguravaju u Općinskom proračunu.
II.

JAVNI POZIV
Članak 6.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuje se na temelju provedenog
javnog poziva (u daljnjem tekstu: javni poziv) koji se objavljuje na službenim mrežnim
stranicama Općine Vrpolje najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu.
Javni poziv može se objaviti za provedbu jednokratnih, jednogodišnjih i višegodišnjih
programa i projekata.
Javni poziv otvoren je za prijavu programa i projekata najmanje 30 dana od dana
javnog objavljivanja.

Prijave na javni poziv podnose se na propisanim obrascima koje izrađuje Jedinstveni
upravni odjel Općine Vrpolje.
Posebni javni pozivi mogu se raspisati i tijekom godine, ovisno o prioritetima
kulturne politike i financijskim sredstvima Općinskog proračuna.
Javnim pozivom iz stavka 1. i 5. ovog članka definiraju se područja javnih potreba u
kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu
financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja
prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja
odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenje
korištenja sredstava sukladno ovoj Odluci.
Članak 7.
Iznimno od odredbe članka 6. stavka 1. ove Odluke, financijska sredstva mogu se
dodijeliti izravno, bez objave javnog poziva, kada zbog žurnosti djelovanja nije moguće
provesti postupak dodjele sredstava putem javnog poziva, a žurnost je uzrokovana događajem
koji se nije mogao predvidjeti u programu rada prijavitelja programa i projekata.
Ukupan iznos sredstava odobrenih na temelju stavka 1. ovog članka ne smije prelaziti
5% cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje programa i projekata u toj godini koji se
dodjeljuje putem javnog poziva.
Odluka o dodjeli sredstava iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na službenim
mrežnim stranicama Općine Vrpolje.
Članak 8.
Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi Općina Vrpolje putem javnog poziva
dodjeljuje i pravnim osobama kojima nije osnivač za programe i projekte koji su od značaja,
odnosno interesa za lokalnu zajednicu.
III.

DODJELA PROSTORA ZA RAD
Članak 9.

Općinski načelnik Općine Vrpolje može dati u zakup javnim natječajem prostor za
rad, odnosno poslovni prostor ili nekretnine u vlasništvu Općine Vrpolje pravnim osobama
koje djeluju u području kulture za obavljanje kulturnih djelatnosti, odnosno djelatnosti koje
su od posebnog interesa za kulturni razvoj Općine Vrpolje.
Općinski načelnik Općine Vrpolje može i neposrednom pogodbom prostor za rad,
poslovni prostor ili nekretninu u vlasništvu Općine Vrpolje dodijeliti u zakup pravnoj osobi
čija je djelatnost od posebnog interesa za kulturni razvoj Općine Vrpolje, a na temelju
kriterija općeg akta koje donosi Općinsko vijeće Općine Vrpolje.
Članak 10.
Općinsko vijeće Općine Vrpolje općim aktom propisuje kriterije za dodjelu prostora
za rad, poslovnog prostora ili nekretnine u vlasništvu Općine Vrpolje korisnicima za
obavljanje kulturne djelatnosti putem javnog natječaja i neposrednom pogodbom.
Članak 11.
Općinsko vijeće može utvrditi posebnu visinu naknade za korištenje prostora za rad,
poslovnog prostora ili nekretnine prema kriterijima ekonomske održivosti obavljanja

pojedine kulturne djelatnosti i namjeni nekretnine, a ne na temelju tržišno najpovoljnije
ponude, kao i razdoblje davanja nekretnine u zakup, sukladno javnom natječaju.
Općinsko vijeće Općine Vrpolje utvrđuje kriterije ekonomske održivosti i društvenih
interesa obavljanja pojedine kulturne djelatnosti i namjenu nekretnine te se isti objavljuju na
službenim mrežnim stranicama Općine Vrpolje.
Članak 12.
Odluka o dodjeli prostora za rad, poslovnog prostora ili nekretnine iz članka 9. ove
Odluke javno se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Općine Vrpolje.
IV.

OSNIVANJE STRUČNOG POVJERENSTVA ZA KULTURNE
PROGRAME I PROJEKTE
Članak 13.

Općinsko vijeće Općine Vrpolje donosi odluku o osnivanju stručnog povjerenstva za
kulturne programe i projekte (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) koje će provoditi
vrednovanje prijavljenih programa i projekata temeljem javnog poziva.
Članak 14.
Odlukom o osnivanju Stručnog povjerenstva utvrdit će se njihov djelokrug, broj
članova, zadaće, način rada i odlučivanja sukladno zakonskim odredbama.
Članak 15.
Odluku o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva donosi Općinski
načelnik na temelju prispjelih prijedloga kandidata za članove Stručnog povjerenstva.
Članak 16.
Administrativne, tehničke i druge poslove potrebne za rad Stručnog povjerenstva
obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje.
V.

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Članak 17.

Na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva koje ima savjetodavni karakter, Općinski
načelnik donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava donosi se u roku od 90 dana od dana
donošenja Proračuna Općine Vrpolje.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava za posebne javne pozive raspisane tijekom
godine donosi se u roku od 60 dana od dana završetka javnog poziva.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavljuje se na službenim mrežnim
stranicama Općine Vrpolje.
Članak 18.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni
postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u
upravnom postupku.
Prigovor iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 8 dana od dana dostave odluke

o dodjeli financijskih sredstava, a odluka se dostavlja javnom objavom na službenim
mrežnim stranicama Općine Vrpolje.
Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na
službenim stranicama Općine Vrpolje.
Općina Vrpolje dužna je odgovoriti na prigovor iz stavka 2. ovog članka u roku od 30
dana od dana podnošenja prigovora.
VI.

SKLAPANJE UGOVOR O FINANCIRANJU
Članak 19.

Općinski načelnik Općine Vrpolje sklopiti će s prijaviteljem programa i projekata
ugovor o financiranju koji mora sadržavati iznos odobrenih financijskih sredstava za projekt
ili programe, rokove isplate odobrenih sredstava te obveze korisnika financijskih sredstava
kao i obveze Općine Vrpolje.
Ako za vrijeme trajanja ugovora dođe do smanjenja sredstava Općinskog proračuna
za područje kulture, ugovor će se izmijeniti u skladu s promijenjenim okolnostima.
U slučaju izmjene ugovora korisnik sredstava obvezan je izvršiti dio programa i
projekata koji odgovara uplaćenim financijskim sredstvima.
U slučaju ne izvršenja ili djelomičnog izvršenja programa i projekata korisnik je
obvezan vratiti Općini Vrpolje primljena financijska sredstva koja nisu upotrijebljena za
izvršenje programa i projekta koji je bio predmet ugovora.
Članak 20.
Općina Vrpolje odnosno Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje dužan je nadzirati
namjensko trošenje financijskih sredstava odobrenih ugovorom o financiranju za vrijeme
provođenja i/ili nakon provođenja završetka programa i projekta.
U realizaciji obveze iz stavka 1. ovog članka Općina Vrpolje dužna je od korisnika
financijskih sredstava zahtijevati podnošenje izvješća o potrošnji proračunskih sredstava te
ima pravo poduzimati i druge radnje koje omogućuju učinkovit nadzor, uključujući i
angažman vanjski neovisnih stručnjaka.
Korisnik financijskih sredstava dužan je dostaviti Općini Vrpolje sve potrebne
podatke o provođenju programa i projekata na obrascu izvješća koji propisuje Općinski
načelnik odlukom.
Obrazac izvješća iz stavka 3. ovog članka obuhvaća popis svih prihoda te izravnih i
neizravnih troškova koji su nastali tijekom i u svrhu provedbe programa i projekta.
VII.

RASKID UGOVORA O FINANCIRANJU
Članak 21.

Općina Vrpolje ima pravo raskinuti ugovor o financiranju ako:
- je korisnik financijskih sredstava u postupku dodjele financijskih sredstava dostavio lažnu
ili netočnu dokumentaciju zbog koje mu ne bi mogla biti dodijeljena financijska sredstva
- korisnik financijskih sredstava ne ispunjava svoje ugovorne obveze niti nakon pisane
opomene Općine Vrpolje, a za to nema opravdan razlog o kojem je obavijestio Općinu
Vrpolje
- korisnik financijskih sredstava ne dostavlja izvješća o potrošnji proračunskih sredstava ili na

drugi način onemogućava Općini Vrpolje u provođenju nadzora nad korištenjem tih
sredstava.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka Općina Vrpolje ima pravo na povrat isplaćenih
financijskih sredstava, uvećanih za iznos zakonskih zateznih kamata.
Članak 22.
Općina Vrpolje obvezna je Ministarstvu kulture i medija dostaviti izvještaj o
realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od
donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Vrpolje na propisanom obrascu
Ministarstva kulture i medija.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke nastaviti će se i dovršiti prema
Pravilniku o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ broj 25/16.).
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.
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