Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“
broj 22/13, 12/18, 60/21), Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), te
sukladno odredbama 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), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Barban i njegove I. Izmjene i dopune („Službene
novine Općine Barban“ broj 31/16, 17/18) Općinski načelnik Općine Barban dana 13. travnja
2021. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva i
načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Općine
Barban za 2021. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge na području Općine Barban
I.
Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za dodjelu i utvrđuje način raspodjele sredstava za
potpore malih vrijednosti namijenjenih financiranju manjih projekata, aktivnosti, manifestacija,
sponzorstava i pokroviteljstva od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Barban planiranih u Proračunu Općine Barban za 2021. godinu, a sve u cilju pružanja
potpore udrugama čije aktivnosti doprinose promociji i ispunjavanju ciljeva definiranih
strateškim i planskim dokumentima Općine Barban.
II.
Potpore malih vrijednosti su potpore koje se mogu dodijeliti udrugama za provedbu manjih
projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstava i pokroviteljstva (u daljnjem tekstu: projekti),
u raznim prioritetnim područjima i to za nepredviđene aktivnosti koje iz opravdanih razloga
nisu bile planirane u godišnjem planu udruge, odnosno za planirane aktivnosti udruga za koje
se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.
Potpore malih vrijednosti dodjeljuju se jednokratno tijekom proračunske godine.
III.
Sredstva za potpore malih vrijednosti, sukladno ovoj Odluci, planirana su u Proračunu Općine
Barban za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, Razdjel 003, Glava 00301,
Program 3100, Aktivnost A310003, Potpore malih vrijednosti raznih prioritetnih područja.
IV.
Sredstva navedena u točki III. raspodijelit će se na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora
malih vrijednosti raznih područja namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2021. godini (u daljnjem tekstu:
Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti) čiji je nositelj Općina Barban, i u skladu s
dokumentacijom za provedbu Javnog poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je tijekom cijele 2021. godine,
odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.
V.
Financijska sredstva Proračuna Općine Barban za 2021. godinu planirana za potpore malih
vrijednosti mogu se dodijeliti u ukupnom godišnjem iznosu koji ne prelazi:
 10.000,00 kuna za napredviđene aktivnosti udruga koje iz opravdanih razloga nisu
planirane u njihovom godišnjem planu,
 5.000,00 kuna za planirane aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za
njih nisu planirana dovoljna sredstva.
VI.
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora malih vrijednosti obuhvaća:
1. Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Barban,
2. I. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa
za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban,
3. Tekst javnog poziva,
4. Upute za prijavitelje,
5. Obrazac opisa projekta,
6. Obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta, uz popratnu financijsku dokumentaciju
kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava,
7. Popis priloga koji se prilažu prijavi.
Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni
pečatom udruge.
VII.
Javni poziv objavit će se 13. travnja 2021. godine i bit će otvoren do 31. prosinca 2021. godine,
odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. Poziv i dokumentacija za
provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora malih vrijednosti iz točke VI. objavljuje se u
cijelosti na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
VIII.
Općina Barban nadležna je za provedbu postupka. Sukladno Uputama za prijavitelje, Općinski
načelnik Općine Barban imenovat će članove Povjerenstva za provedbu postupka dodjele
potpora male vrijednosti.
IX.
Članovi Povjerenstva za provedbu postupka dodjele potpora male vrijednosti radit će sukladno
proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.

X.
Na temelju provedenog postupka dodjele potpora male vrijednosti, Općinski načelnik Općine
Barban donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava. Odluka će biti objavljena na mrežnim
stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
XI.
Na temelju Odluke iz točke X. ove Odluke, Općina Barban će s korisnicima kojima su odobrena
financijska sredstva sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.
XII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene
djelatnosti Općine Barban.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članku 34. Statuta Općine Barban
(„Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21), Zakonu o udrugama („Narodne
novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19), odgovarajući primjeni 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), te Pravilnika o financiranju programa,
projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine
Barban i njegove I. Izmjene i dopune („Službene novine Općine Barban“ broj 31/16, 17/18).
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za dodjelu i utvrđuje način raspodjele sredstava za
potpore malih vrijednosti, iz Proračuna Općine Barban za 2021. godinu, namijenjenih
financiranju manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstava i pokroviteljstva od
interesa za opće dobro, koje provode udruge na području Općine Barban u raznim prioritetnim
područjima, čime udruge doprinose promociji i ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim
dokumentima Općine Barban.
Potpore malih vrijednosti, sukladno članku 1. I. Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju
programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Barban, su financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima, jednokratno tijekom
proračunske godine, za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija, sponzorstva i
pokroviteljstva, u raznim prioritetnim područjima i to za nepredviđene aktivnosti koje iz
opravdanih razloga nisu bile planirane u godišnjem planu udruge, odnosno za planirane
aktivnosti udruga za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu planirana dovoljna sredstva.
Potpore malih vrijednosti dodjeljuju se jednokratno tijekom proračunske godine.
Slijedom predložene Odluke i raspisanog Javnog poziva, udruge podnose svoje prijave
Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.
Sredstva za potpore malih vrijednosti, planirana su u Proračunu Općine Barban za 2021. godinu
u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, za razna prioritetna područja od općeg interesa za Općinu
Barban (odgoj i obrazovanje, kultura, tehnička kultura, sport, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj
i demokratizacija društva).
Javni poziv za dodjelu potpora malih vrijednosti otvoren je tijekom cijele 2021. godine,
odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava.
U postupku provedbe Javnog poziva za dodjelu potpora malih vrijednosti imenovat će se
Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora male vrijednosti.
Slijedom provedenog postupka dodjele potpora male vrijednosti, Općinski načelnik Općine
Barban donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava koja se objavljuje na mrežnim
stranicama Općine Barban (www.barban.hr).

Na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Općina Barban će s korisnicima kojima su
odobrena financijska sredstva sklopiti Ugovor o financijskoj potpori.
III. PRIJEDLOG AKTA
Tekst prijedloga Odluke dostavljen je u prilogu.
IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Financijska sredstva potrebna za provedbu Odluke planirana su Proračunom Općine Barban za
2021. godinu, sukladno utvrđenim prioritetima i usvojenim programima.
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