
Temeljem članka 6. stavka 3. i 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), članka 6. 

stavka 1. točke d). i stavka 2. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu 

Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje broj 2/23) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 14. veljače 2023. godine donijela je  

 

ODLUKU  

o izravnoj dodjeli financijskih sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Ravnica“ Stari Perkovci 

 

Članak 1. 

Temeljem dostavljenog Zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava i Obrasca Proračuna projekta 

aktivnosti odobravaju se financijska sredstva Kulturno umjetničkom društvu „Ravnica“ Stari Perkovci iz Starih 

Perkovaca, OIB 64800365680 u iznosu od 663,61 eura/ 4.999,97 kuna za Projekt „Male i Velike poklade“ koji je od 

interesa za Općinu Vrpolje.  

Članak 2. 

Kulturno umjetničkom društvu „Ravnica“ Stari Perkovci iz Starih Perkovaca odobrena su financijska sredstva 

u postupku izravne dodjele financijskih sredstava, odnosno bez objavljenog javnog natječaja, a smatraju se opravdanim 

iz razloga što se aktivnost Projekta provodi prije završetka natječajnog postupka. 

Udruga se nalazi i djeluje na području Općine Vrpolje i ovim Projektom će doprinijeti promicanju tradicije i 

društvenih događanja na području Općine Vrpolje.  

Članak 3. 

S podnositeljem Zahtjeva, odnosno Korisnikom financijskih sredstava zaključit će se Ugovor o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava  kojim će se definirati međusobni odnosi na koje će se aktivnosti sredstva Proračuna Općine 

Vrpolje utrošiti, planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje, 

a sve sukladno odredbama Uredbe i Pravilnika.       

Članak 4. 

Odobrena financijska sredstva u iznosu od 663,61 eura/ 4.999,97 kuna isplatiti će se Kulturno umjetničkom 

društvu „Ravnica“ iz Starih Perkovaca u 100 % iznosu na IBAN HR2324840081101789955 neposredno prije 

provođenja aktivnosti Projekta iz Proračuna Općine Vrpolje za 2023. godinu, konto 381141, pozicija 058.   

Članak 5. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vrpolje da pripremi tekst Ugovora o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava te da prate realizaciju aktivnosti o obveze koje proizlaze iz Ugovora.  

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenim stranicama Općine Vrpolje.   
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