
       Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te čl. 

47. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18), a sukladno 

odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), 

čl. 6. st. 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba i čl. 16. Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Sveti Martin na Muri(„Službeni 

glasnik Međimurske županije, broj 8/2016), Općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri dana 15. 

01. 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o izravnoj dodjeli financijskih sredstava bez objavljivanja javnog poziva 

za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna 
Općine Sveti Martin na Muri 

 
Članak 1.  

 
       Ovom Odlukom utvrđuje se dodjela  financijskih sredstava, bez objavljivanja javnog poziva 
koja se dodjeljuju  izravno samo: 

– 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, (primjerice, u slučaju neke nepredviđene prirodne katastrofe kada će 
sredstva biti dodijeljena udrugama koje će moći brzo djelovati i njihovo je djelovanje poznato 
davatelju 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, (kao u slučaju 
Hrvatske gorske službe spašavanja, sukladno Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, 
Narodne novine 79/06, 110/15), 

– kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena 

kao provoditelj određene aktivnosti, (primjerice Zakonom o Crvenom križu, Narodne novine,  
71/10, Zakonom o vatrogastvu, Narodne novine 125/19), 

– 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, (primjerice, kod 
prikupljanja sredstava za neku konkretnu humanitarnu aktivnost). 

Članak 2. 
 

       U slučajevima iz članka 1. ove Odluke kada se financijska sredstva dodjeljuju bez 
objavljivanja javnog poziva Općina Sveti Martin na Muri će s  udrugom kao korisnikom 
financijskih sredstava sklopiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava te poštivati i osigurati 



transparentnost u trošenju financijskih sredstava, odnosno pratiti  kvalitetnu provedbu 
aktivnosti i namjensko trošenje sredstava.  
 

 

Članak 3. 
Ova Odluka objaviti će se na Internet stranici Općine Sveti Martin na Muri. 
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