
 Na temelju članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 11/09., 
7/13., 19/14., 4/18., 14/20., 6/21. i 21/21. – pročišćeni tekst) i članka 14. stavka 1. točke 1. Pravilnika o 
financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje („Službene 
novine Grada Pazina“, broj 19/16.), Općinski načelnik Općine Cerovlje dana 01. listopada  2021. godine, 
donio je  

 
ODLUKU 

o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Cerovlje 
 

Članak 1. 
Temeljem članka 14. stavka 1. točke 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa 

za opće dobro iz Proračuna Općine Cerovlje, Općina Cerovlje izravno dodjeljuje financijska sredstva za 
pokriće troškova poslovanja izazvanih izvanrednom situacijom povodom epidemije COVID-19, u ukupnom 
iznosu od 8.000,00 kuna (slovima: osamtisućakuna), koja se raspoređuju na udruge kako slijedi: 

 
- Udruzi Poljoprivrednih proizvođača Općine Cerovlje, Cerovlje12, Cerovlje, OIB: 71278009957, 

odobrava se iznos od 5.000,00 kuna, za aktivnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija, 
- Lovačkoj udruzi ŠLJUKA, Cerovlje 12, Cerovlje, OIB: 76679771362, odobrava se iznos od 

3.000,00 kuna, za aktivnost: Djelatnosti ostalih članskih organizacija. 
 

Članak 2. 
 Sredstva u svrhu navedenu u članku 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Cerovlje za 
2021. godinu, te će se isplatiti na žiro račun udruga. 
 

Članak 3. 
 Općina Cerovlje izravno dodjeljuje financijska sredstva navedenim udrugama, uzimajući u obzir 
iznimne okolnosti uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i 
činjenicu da su navedene udruge od iznimnog značaja za promociju aktivnosti na području Općine 
Cerovlje, te da zbog hitnosti postupka nije moguće provesti standardni natječajni postupak. 
 

Članak 4. 
 Udruge zaključuju Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava sa Općinom Cerovlje kojim se 
utvrđuju međusobna prava i obveze ugovornih strana. 
 Udruge su dužne namjenski koristiti odobrena i doznačena financijska sredstva te Općini Cerovlje 
podnijeti izvješće o provedenim aktivnostima za koja su dodijeljena financijska sredstva, i to u roku od 3 
mjeseca od završetka aktivnosti. 
 

Članak 5. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internetskoj stranici 
Općine Cerovlje. 
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