Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“, broj
71/10), članka 32.Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i članka 6. Odluke o izvršenju proračuna Splitskodalmatinske županije za 2012. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj
11/11), Župan Splitsko-dalmatinske županije 17. siječnja 2012., donio je
Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju programa aktivnosti
ZAJEDNICE UDRUGA DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE u 2012.

I.
ZAJEDNICI UDRUGA DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SPLITSKO-DALMATINSKE
ŽUPANIJE ( u dalnjem tekstu : CRVENI KRIŽ), radi pomoći u realizaciji programa aktivnosti,
odobravaju se sredstva iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2012. u
sveukupnom iznosu od 700.000,00 kn, raspoređeno kako slijedi :
-

-

Služba traženja……………………………………………………… 130.000,00 kn
Međužupanijsko natjecanje mladeži Crvenog križa…………………… 50.000,00 kn
Prikupljanje krvi………………………………………………………. 50.000,00 kn
Ljetni kamp za mlade…………………………………………………. 50.000,00 kn
Priprema i formiranje ekipa za djelovanje u slučaju
katastrofa i elementarnih nepogoda- županijski interventni timovi
(plaća voditelja ekipa za djelovanje u katastrofama, oprema, vježbe)… 350.000,00kn
Troškovi hladnog pogona (honorara, kancelarijski materijal,
Registracija kamiona, gorivo, intelektualne usluge )………………….. 70.000,00kn
______________
Sveukupno :
700.000,00kn

II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osiguravaju se na teret Razdjela 004. (Upravni odjel
za zdravstvo i socijalnu skrb) ; AKTIVNOST CO10112, A 112006, Pozicija 2573, konto 3811,
a doznačavat će se mjesečno u visini 1/12 (58.334 kn ) na temelju pismenog zahtjeva , najkasnije
do 5. u mjesecu za tekući mjesec.

III.
Radi praćenja provedbe Programa i namjenskog korištenja sredstava Crveni križ se
obvezuje Županiji dostaviti polugodišnje izvješće ( za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ) u
roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja, a godišnje izvješće ( za razdoblje 1. siječnja do
31. prosinca ) u roku od 45 dana od isteka izvještajnog razdoblja o ostvarenju Programa i utrošku

sredstava koje mora sadržavati opisno i financijsko izvješće, uz kopije računa i ostale financijske
dokumentacije.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „ Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.
KLASA: 500-09/12-01/07
URBROJ: 2181/1-02-12-3
Split, 17. siječnja 2012.
ŽUPAN

Ante Sanader, dipl.ing., v.r.
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