
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 i 37/21), članka 16. stavka 2. Pravilnika o 

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

na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 1/22), članka 110. Zakona 

o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene 

novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 

održanoj dana 10. ožujka 2022. godine donosi 

 

 

ODLUKU 

o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Područnoj vatrogasnoj zajednici Pula 

 

I. 

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

vatrogasnom zajednicom Pula, Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna 

Općine Barban za financiranje redovne djelatnosti u 2022. godini u iznosu od 244.217,36 kuna, 

obzirom na zakonsku obvezu financiranja istog prema odredbama članka 110. Zakona o 

vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19). 

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

stavka 3. alineje 2. 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 i 72/21). 

 

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: 

URBROJ: 

Barban, 10. ožujka 2022. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA 

Člankom 6. stavka 3. alineja 2. 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 sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga 

koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se 

financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode. 

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. stavak 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa 

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

Barban“ broj 1/22) propisano je da se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga 

koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se 

financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na 

području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode. 

Člankom 110. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) propisano je da se sredstva 

za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i 

vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osiguravaju se u proračunu općine čije 

područje pokrivaju. 

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

60/21) propisano je da Općinsko vijeće donosi akte iz samoupravnog djelokruga Općine Barban 

u skladu sa zakonom. 
 

  

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti osiguravaju općine iz vlastitog 

proračuna. Osnovicu za izračun sredstava iz vlastitog proračuna čine nenamjenski prihodi 

proračuna općine ostvareni u godini koja prethodi godini izrade proračuna.  

Budući je ukupna vrijednost proračuna za 2021. godinu iznosila 11.584.355,00 kn, Općina 

Barban dužna je izdvojiti 4,3% sredstava iz osnovice za izračun sredstava iz vlastitog proračuna. 

Iznos osnovice za izračun sredstava iz vlastitog proračuna iznosi 5.679.473,33 kn. Shodno tome, 

utvrđuje se iznos od 244.217,36 kn koji je Općina Barban dužna izdvojiti za financiranje 

vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Područne vatrogasne zajednice Pule. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta osigurana su sredstva u Proračunu Općine Barban za 2022. godinu na 

poziciji R0213. 


