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PREDMET: Vatrogasna zajednica grada Zabok, Zabok, Trg D. Domjanića 1 

                      - ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava 

 

Na temelju članka 6. stavka 3. alineje 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“ br. 26/15.), članka 5. stavka 2. alineje 3. 

Pravilnika o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama („Službeni glasnik 

Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka („Službeni 

glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na 

svojoj 23. sjednici održanoj dana 21. siječnja 2016. godine donijelo je sljedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I. Grad Zabok sklopit će sa Vatrogasnom zajednicom grada Zaboka, Zabok, Trg D. 

Domjanića 1, ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 

financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te 

za opremanje njenih članica u 2016. godini u iznosu od 360.000,00 kuna, obzirom na 

zakonsku obvezu financiranja istog prema odredbama članka 43. i 45. Zakona o vatrogastvu 

(„Narodne novine“ br. 6/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. 174/04., 38/09 i 80/10.). 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. 

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. Tekst ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iz točke I. ovog Zaključka 

daje se u prilogu ovome Zaključku i čini njegov sastavni dio.  

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Krapinsko-zagorske županije“. 

 

 

 

                                PREDSJEDNIK 

                       Gradskog vijeća 

 

                                                                                                           Žarko Ivančić, oec. 

 

 



 

 

DOSTAVITI: 

1. Vatrogasna zajednica grada Zabok,  

    Zabok, Trg D. Domjanića 1, 

2. Upravni odjel za financije, ovdje, 

3. Internet stranica Grada Zaboka, 

4. Za objavu u Službenom glasniku KZŽ, 

5. Za prilog zapisniku, 

6. Za zbirku akata, 

7. Pismohrana. 


