
Na  temelju  članka  32.  Statuta  Općine  Sveti  Martin  na  Muri  („Službeni  glasnik
Međimurske županije“,  br.  07/2013 -  pročišćeni  tekst)  i  članka 9a.  Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi (NN, br. 47/90, 27/93, 38/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin
na Muri na 5. sjednici održanoj dana 14. 12.  2017. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Sveti Martin na Muri

za 2018. godinu

I.
Program javnih potreba u kulturi Općine Sveti Martin na Muri obuhvaća sve oblike

promicanja  kulture  i  kulturnih  djelatnosti  koje  pridonose  i  potiču  razvoj  i  unapređivanje
kulturnog života i kulture, te očuvanja etno-baštine na području općine u skladu s općim
društvenim interesima, a  za njihovo provođenje osiguravaju sredstva u proračunu općine.

II.
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna općine su:
1. djelatnosti i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi,
2. pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
3. akcije  i  manifestacije  u  kulturi  koje  pridonose  razvitku  i  promicanju  kulturnog

života.

III.
Temeljem  utvrđenih  javnih  potreba  u  kulturi  ovim  Programom,  osiguravaju  se

sredstva  u  Proračunu Općine Sveti  Martin  na  Muri  za  financiranje  projekata  i  programa
udruga iz područja kulture od interesa za općinu u iznosu od 142.000,00 kuna, koja će se
financirati sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o financiranju javnih potreba Općine
Sveti Martin na Muri.                

IV.
Uz  sredstva  navedena  u  točki  III.  ovog  Programa,  Općina  u  Proračunu  osigurava

financiranje troškova komunalnih usluga (voda, plin ,struja) i troškove uređenja, za prostorije
na katu zgrade općine,  koje koriste udruge,  a koja se isplaćuju neposredno iz  Proračuna
Općine davateljima komunalnih usluga.

V.
Ako se u Proračunu općine neće ostvariti planirani prihodi, sredstva iz točke III. ovog

Programa isplatit će se korisnicima sredstava prema mogućnostima Proračuna, a odluku o
smanjenju sredstava donijet će Općinsko vijeće.

VI.
U slučaju da je tijekom godine pojedini korisnik sredstava iz točke III. ovog Programa

prestane  s  radom  ili  ne  izvrši  planirani  program,  Općinsko  vijeće  će  donijeti  odluku  o
obustavi isplate za takve korisnike.

VII.
O izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava iz točke IV. ovog Programa

dužni su izvijestiti općinu najkasnije do 31. ožujka 2019. godine.



VIII.
Ovaj  Program  stupa  na  snagu  osmi  dan  od  dana  objave  u  „Službenom  glasniku

Međimurske Županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

           
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

KLASA: 612-01/17-01/02
URBROJ: 2109-17/17-01/03
SVETI MARTIN NA MURI, 14. 12. 2017.                       
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