
Na temelju članka 6. stavka 3. i stavka 4. istog članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16 i 17/18), članka 320. Zakona o 

Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) i članka 24. Statuta Općine Barban 

(„Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban na 18. 

sjednici održanoj dana ____. svibanja 2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

Gradskom društvu Crvenog križa Pula 

 

 

I. 

Općina Barban, zastupana po općinskom načelniku Daliboru Pausu sklopit će s Hrvatskim 

crvenim križem, Gradskim društvom Crvenog križa Pula, Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava iz Proračuna Općine Barban za financiranje redovne djelatnosti u 2019. 

godini u iznosu od 36.500,00 kuna, obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog prema 

odredbama članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10). 

Ugovor će se sklopiti bez provođenja javnog natječaja za dodjelu sredstava, temeljem članka 6. 

stavka 3. alineje 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 

26/15). 

 

II. 

Prilikom izravne dodjele sredstava poštivat će se osnovni standardi financiranja vezani uz 

planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i 

izvještavanje, sve sukladno odredbama Uredbe.  

 

III.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

KLASA: 

UR.BROJ: 

Barban, ____________ 2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Aleksa Vale  

 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

 

Člankom 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 

26/15) propisano je da se financijska sredstava, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju 

izravno samo kada se dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao 

provoditelj određene aktivnosti. 

Člankom 6. stavka 4. Uredbe propisano je da kada se financijska sredstva dodjeljuju bez 

objavljivanja javnog natječaja davatelj financijskih sredstava obvezan je s udrugom kao 

korisnikom financijskih sredstava sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava i poštivati 

osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, 

praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje. 

Člankom 16. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa 

za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban („Službene novine Općine 

Barban“ broj 31/16 i 17/18) propisano je da se financijska sredstva Proračuna Općine dodjeljuju 

bez objavljivanja javnog poziva, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima, tj. kada se 

financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene 

određene javne ovlasti (Crveni križ). 

Člankom 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10) propisano je 

da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Proračunu osiguravaju sredstva za 

redovnu djelatnost Hrvatskog crvenog križa. 

Člankom 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13 i 12/18) 

propisano je da Općinsko vijeće donosi programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba 

od značaja za Općinu Barban. 

 

  

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

 

U Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rada ustrojstvenih 

oblika Hrvatskog Crvenog križa propisan je način izračuna sredstava za financiranje Hrvatskog 

Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Pula.  

Shodno tome, Općina Barban u Proračunu osigurava financijska sredstva za financiranje 

Hrvatskog Crvenog križa i to za:  

− rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave u iznosu od 10.500,00 kn, 

− javne ovlasti i redovnu djelatnost u iznosu od 26.000,00 kn. 

 

 

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

 

Za provedbu ovog akta, osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban za 2019. godinu. 

Slijedom izloženog predlaže se donošenje predmetne Odluke.  

 


