
 

 

 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 sporta i rekreacije za 2019. godinu 

 

I. 

Ovom Odlukom odobravaju se financijska sredstava za programe/projekte od 

interesa za opće dobro koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije Grada Križevaca 

za 2019. godinu, temeljem raspisanog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata 

od interesa za opće dobro Grada Križevaca iz područja sporta i rekreacije koje provode 

udruge u iznosu 20.000,00 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 30106, aktivnost 

360201, Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja sporta i rekreacije koje 

provode udruge, a raspoređuju se kako slijedi: 

 

R.br. Naziv podnositelja prijave Naziv programa/projekta 

Prijedlog 

iznosa u 

kn 

1. 
Planinarsko društvo 

 „Kalnik“ Križevci 
Planinarska škola 5.000,00 

2. 
Odred izviđača „Kalnik“ 

Križevci 

Jesensko okupljanje izviđača  

„Kalnik 2019“ 
4.000,00 

3. Stolnoteniski klub Križevci Škola stolnog tenisa 2.000,00 

4. Off road klub Križevci Off road eko akcija 3.000,00 

5. 
Društvo za uzgoj malih 

životinja Križevci 

Međugradske i međužupanijske izložbe 

malih životinja u sklopu Križevačkog 

velikog spravišča i Obrtničkog i 

gospodarskog sajma, 2. Specijalka 

hrvatske pasmine peradi 

2.500,00 

6. 

Udruga uzgajivača 

hrvatskih pasmina 

peradi – kukmica 

6. državna izložba hrvatskih pasmina 

peradi u sklopu Obrtničkog i 

gospodarskog sajma u Križevcima, 

sudjelovanje na izložbama –  

Križevačko veliko spravišče, Gudovac i 

ostalo 

2.500,00 

7. Križevačka udruga mladih Križevačka fatamorgana 1.000,00 

U K U P N O: 20.000,00 

 



 

 

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: 620-01/18-01/0016 

URBROJ: 2137/02-02/1-19-4 

U Križevcima, 5. travnja 2019. 

 

 

GRADONAČELNIK 

Mario Rajn 

http://www.krizevci.hr/
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