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 socijalne skrbi, zdravstva,
humanitarnih djelatnosti, sporta i rekreacije od 18. 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 socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti
za 2019. godinu
I.
Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava za programe/projekte od
interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja socijalne skrbi, zdravstva i
humanitarnih djelatnosti Grada Križevaca za 2019. godinu, temeljem raspisanog Javnog
natječaja za financiranje programa/projekata od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz
područja socijalne skrbi, zdravstva i humanitarnih djelatnosti koje provode udruge u iznosu
170.000,00 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 30107, aktivnost
370601, Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja socijalne skrbi, zdravstva i
humanitarnih djelatnosti, a raspoređuju se kako slijedi:

R. br.
1.
2.
3.
4.

Naziv podnositelja prijave
Udruga osoba s invaliditetom
Križevci
Centar za promicanje zdravog
razvoja djece, mladih i obitelji
„Vrtuljak“
HCK Gradsko društvo crvenog
križa Križevci
Udruga matice umirovljenika i
starijih osoba Križevci

6.

Klub žena s bolestima dojke
„Agata“
Udruga „Maslačak“ Križevci

7.

Udruga Hera Križevci

8.

Centar za mlade Križevci

5.

Naziv programa/projekta

Prijedlog
iznosa u
kunama

Zajedno u zajednici

14.500,00

Zavrti za male i velike

25.000,00

Budi heroj – volontiraj!

12.000,00

Klub dnevni boravak – mjesto
okupljanja umirovljenika i starijih
osoba
Niti jedan put nije težak s
prijateljem uza se
Poludnevni boravak
Aktivno protiv nasilja nad ženama i
nasilja u obitelji
Centar za mlade

25.000,00
11.000,00
14.000,00
20.000,00
11.000,00

Terapijske i socijalno kulturne
aktivnosti u liječenju i prevenciji
alkoholizma
Promicanje vrijednosti
Domovinskog rata

9.

Klub liječenih alkoholičara
Križevci

10.

Udruga 15. MPOAD Križevci

11.

Udruga za ekonomiju
zajedništva

Dječje aktivno ljeto 2019.

7.000,00

12.

UHBL PTSP Koprivničkokriževačke županije „Sveti
Marko Križevčanin“

Resocijalizacija hrvatskih branitelja
liječenih od PTSP-a kroz ekoradnookupacionu terapiju i
obilježavanja blagdana i obljetnica

9.000,00

13.
14.

Udruga hrvatski dragovoljci i
veterani domovinskog rata
Križevci
Udruga K.V.A.R.K.
U K U P N O:

11.000,00
4.000,00

Promicanje vrijednosti
Domovinskog rata
ADAPT

3.500,00
3.000,00
170.000,00

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: 550-01/18-01/0107
URBROJ: 2137/02-02/1-19-4
U Križevcima, 5. travnja 2019.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

