Obrazac br. 2 (prema članku 8. Mjerila)
Ugovor o potpori za nabavu tehnike, opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne
intervencije povodom obilježavanja obljetnica temeljem
MJERILA O KORIŠTENJU SREDSTAVA PREMIJE OSIGURANJA za 2018. godinu
(članak 8.)
kojeg zaključuje Hrvatska vatrogasna zajednica, Selska cesta 90a, 10000 Zagreb, OIB
Željku Popoviću, načelniku
23382113149, zastupana po: ____________________________________________
(Ime, prezime i dužnost odgovorne osobe)
(u daljnjem tekstu davatelj sredstava)
i
Naziv (JVP, DVD):

Telefon (mobilni, fiksni):
e-mail:

MB:
RNO:
OIB:
Adresa vatrogasne organizacije i poštanski broj:
IBAN:
HR

Kojeg zastupa __________________________________________________
(Ime, prezime i dužnost odgovorne osobe)
(u daljnjem tekstu primatelj sredstava )
Članak 1.
Primatelj sredstava se obvezuje namjenski koristiti financijska sredstva te nabaviti
tehniku, opremu, ili sredstava namijenjena za vatrogasne intervencije.
Oprema koja se planira nabaviti, procijenjena vrijednost te očekivana financijska
sredstva navodi se u tablici koja slijedi:
Vrsta opreme koja se
planira nabaviti
(kratki opis)

Količina opreme

Ukupna vrijednost opreme
koja se planira nabaviti
(iznos u kunama s
uključenim PDV-om)

Ukupno očekivana
sredstva od HVZ-a (iznos
u kunama s uključenim
PDV-om)

1.
2.
3.
4.
5.
Ukupno:

Članak 2.
Primatelj sredstava se obvezuje podnijeti izvješće o namjenskom utrošku financijskih
sredstava u skladu s odredbama Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2018.
godinu, KLASA:007-02/17-01/01, URBROJ:363-02-17-8-7 od 21.12.2017. godine (dalje u
tekstu: Mjerila) na obrascu broj 4 koji je sastavni dio Mjerila.
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Članak 3.
Suglasnost za dodjelu financijskih sredstava potvrđuje vatrogasna zajednica u koju je
primatelj sredstava udružen te vatrogasna zajednica županije / Grada Zagreba kako slijedi:
Odobrava VZO/VZG(VZP)
Odgovorna osoba – potpis

Odobrava Vatrogasna zajednica županije /
Grada Zagreba
Odgovorna osoba – potpis

________________________________
MP

________________________________
MP

Datum:

Datum:

Članak 4.
Davatelj sredstava će izvršiti doznaku financijskih sredstava u iznosu od ___________
kn (popunjava davatelj sredstava) temeljem uvjeta propisanom Mjerilima, a nakon provjere da
su od strane primatelja sredstava ispunjeni uvjeti propisani u Mjerilima.
Članak 5.
U slučaju nenamjenskog korištenja primatelj sredstva dužan je davatelju sredstava
izvršiti povrat u iznosu u kojem su financijska sredstva i doznačena. Primatelj sredstava je
obvezan izvršiti povrat u najkraćem mogućem roku a najdalje u roku 90 dana od trenutka
utvrđivanja nenamjenskog trošenja sredstava.
Članak 6.
Za sporove koji mogu nastati u svezi ovog Ugovora, primatelj i davatelj sredstava
obvezuju se pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bi bilo moguće, nadležan je sud u
Zagrebu.
Članak 7.
Prijedlog Ugovora u 2 (dva) istovjetna primjerka sastavlja primatelj sredstava i
dostavlja ih davatelju sredstava ovjerene od strane organizacija iz članka 3. ovog Ugovora.
Davatelj sredstava nakon ovjere 1 (jedan) primjerak vraća primatelju sredstava.
Primatelj sredstava (JVP, DVD)
Odgovorna osoba – potpis

Davatelj sredstava :
Hrvatska vatrogasna zajednica

____________________________

_____________________________

MP

MP
Klasa:
Urbroj:
Datum:

Datum:
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