Na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“,
broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst), članka 29. Pravilnika o financiranju
javnih potreba Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/15), Prijedloga
Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na natječaj iz područja kulture od 21. 3. 2019. godine, i
neobvezujućeg mišljenja pročelnika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport,
socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam, Gradonačelnik Grada Križevaca donosi
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte od interesa za opće dobro
koje provode udruge iz područja kulture za 2019. godinu
I.
Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava za programe/projekte od
interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja kulture Grada Križevaca za 2019.
godinu, temeljem raspisanog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata od
interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja kulture koje provode udruge u iznosu
345.000,00 kuna.
II.
Sredstva iz Točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Križevaca za 2019.
godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 7/18), razdjel 301, glava 30103, aktivnost
340401 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja kulture koje provode
udruge, a raspoređuju se kako slijedi:

R. br.

Naziv podnositelja prijave

Naziv programa/projekta

1.
2.
3.

Udruga K.V.A.R.K
Udruga P.O.I.N.T.
Povijesno društvo Križevci
Gradski puhački orkestar
Križevci
Gornjogradsko
dobrotvorno i kulturno
društvo „Lipa“
HPD „Kalnik“ Križevci

Klub kulture multimedijalni centar
Pointovi listopadni festivali
Objavljivanje časopisa Cris
Godišnji program Gradskog puhačkog
orkestra Križevci za 2019. godinu

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Križevački likovni krug
Ogranak Matice hrvatske
u Križevcima
Katedralni pjevački zbor
Udruga za ekonomiju
zajedništva
KUD „Prigorje“
KUD „Križevci“

Društvo Lipa za Križevce koji pamte i
promiču kulturu i tradiciju 2019

Prijedlog
iznosa u
kunama
34.500,00
20.000,00
12.500,00
34.500,00
20.000,00

Koncerti i natjecanja 2019.
Organizacija likovnih izložbi i kolonija u
obilježavanju prigodnih datuma u Gradu
Križevcima
Križevci – Otkrivanje veza hrvatske i
europske kulture
Desetljeće katedralnog zbora

32.000,00

ART festival

20.000,00

KUD Prigorje Križevci u srcu i u ruci
Redovna djelatnost KUD-a Križevci

25.000,00
25.000,00

20.000,00
30.000,00
17.100,00

13.
14.
15.
16.
17.

Gradsko društvo Crvenog
Čunčana čipka
križa Križevci
Udruga za promicanje
Redoviti godišnji program Udruge za
znamenitih Križevčana
promicanje znamenitih križevčana „dr.
„Dr. Stjepan Kranjčić“
S. Kranjčić“ u 2019. godini
Mažoretkinje grada
Sezona 2018/19
Križevaca
Križevačka udruga mladih
APLAUZ Križevci
Plesni centar „Ritam“
Plesom protiv nasilja
Križevci
U K U P N O:

16.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
336.600,00

III.
Grad Križevci će sa svim udrugama kojima su odobrena sredstva iz Točke II. ove
Odluke sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, najkasnije u roku od 30 dana od dana
donošenja ove Odluke, kojim će se regulirati i urediti međusobni odnosi, prava i obveze
Grada Križevaca i nositelja programa/projekta, i način korištenja novčanih sredstava
dodijeljenih nositelju.
Prije potpisivanja ugovora, ovlaštena osoba za zastupanje udruge dužna je dostaviti
uvjerenje o nekažnjavanju i potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Križevcima, koju
izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim mrežnim
stranicama Grada Križevaca, www.krizevci.hr.

KLASA: 612-01/18-01/0054
URBROJ: 2137/02-02/1-19-4
U Križevcima, 5. travnja 2019.
GRADONAČELNIK
Mario Rajn

