Na temelju članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj
11/09., 7/13., 19/14., 4/18., 14/20., 6/21. i 21/21. – pročišćeni tekst) i članka 14. stavka 1.
točke 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna
Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 19/16.), Općinski načelnik Općine
Cerovlje dana 23. kolovoza 2021. godine donosi
ODLUKU
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava
Članak 1.
Temeljem članka 14. stavka 1. točke 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata
od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje, Općina Cerovlje izravno dodjeljuje
financijska sredstva za pokriće troškova poslovanja izazvanih izvanrednom situacijom
povodom epidemije COVID-19, u iznosu od 1.000,00 kuna Udruzi Sigurna kuća Istre sa
sjedištem u Puli, Koparska 58, OIB: 23139181370, za provedbu projekta “Pomoć ženama
žrtvama obiteljskog nasilja – SIGURNA KUĆA ISTRA”.
Članak 2.
Sredstva iz prethodne točke ove Odluke isplatit će se s pozicije 100 – Ostale tekuće
donacije, Akt. A100028 Donacije udrugama i ustanovama iz područja zdravstva i socijalne
skrbi, u korist udruge: Sigurna kuća Istra, IBAN: HR5223600001101869867.
Članak 3.
Općina Cerovlje izravno dodjeljuje financijska sredstva udruzi Sigurna kuća Istra,
uzimajući u obzir iznimne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2, kao i činjenicu da zbog hitnosti postupka nije moguće provesti
standardni natječajni postupak.
Članak 4.
Udruga Sigurna kuća Istra zaključuje Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava
sa Općinom Cerovlje kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Udruga je dužna namjenski koristiti odobrena i doznačena financijska sredstva te
Općini Cerovlje podnijeti izvješće o provedenim aktivnostima za koja su dodijeljena
financijska sredstva, i to u roku od 3 mjeseca od završetka aktivnosti.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj
stranici Općine Cerovlje.
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OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE
Elvis Šterpin, v.r.
Dostaviti:
1. Sigurna kuća Istra
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Cerovlje
3. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE
Pravna osnova za donošenje akta:
Zakonom o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14., 70/17. i 98/19.) određeno je da se
programi i projekti od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj koje provode udruge
mogu financirati iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora.
Uredbom 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 financiranje programa i projekata provodi putem javnog natječaja čime se osigurava
transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja
kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.
Nadalje, određeni su slučajevi u kojima se, iznimno, financijska sredstva dodjeljuju izravno:
– u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja
financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije
moguće provesti standardni natječajni postupak i problem je moguće riješiti samo izravnom
dodjelom financijskih sredstava,
– kada 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,
– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena
kao provoditelj određene aktivnosti,
– kada se prema mišljenju nadležnog povjerenstva jednokratno dodjeljuju financijska sredstva
do 5.000 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem
planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava
planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.
Člankom 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz
Proračuna Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 19/16.) također su
navedeni slučajevi u kojima se financijska potpora može dodijeliti izravno.
Činjenično stanje:
Udruga Sigurna kuća Istre dostavila je Općini Cerovlje zahtjev za izravnu dodjelu sredstava u
svrhu provedbe projekta “Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja – SIGURNA KUĆA
ISTRA“.
Uzimajući u obzir iznimne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane
virusom SARS-CoV-2, Općina Cerovlje ove godine nije raspisala natječaj u svrhu
financiranja udruga te stoga izravno dodjeljuje financijska sredstva udruzi Sigurna kuća Istra.
Dodjeljivanjem sredstava Udruzi za provedbu traženog projekta, Općina Cerovlje pomaže
udrugu u provođenju programa “Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja“ kojoj je glavni
cilj osigurati dugoročnu i sveobuhvatnu pomoć i podršku ženama žrtvama obiteljskog nasilja i
njihovoj djeci na području Istarske županije.
Utjecaj na Proračun Općine Cerovlje:
Ova Odluka ima neposredan utjecaj na Proračun Općine Cerovlje u iznosu od 1.000,00 kuna.

