KLASA: 320-02/20-01/0014
URBROJ: 2137/02-04/1-21-21
Križevci, 17. studenog 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 12. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada
Križevaca za 2021. godinu (''Službeni vjesnik Grada Križevaca'' br. 10/2020) i Programa
potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca za 2021. godinu (''Službeni vjesnik Grada
Križevaca'' br. 10/20 i 5/21), Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore za provođenje projekta zaštite križevačke
kukmaste kokoši
Članak 1.
Prihvatljivi prijavitelji
Na Javni poziv se mogu javiti subjekti koji ispunjavaju kumulativno sve navedene
uvjete (u daljnjem tekstu: prijavitelji):
imaju sjedište na području Grada Križevaca;
registrirani su kao udruge koje se bave peradarstvom na području Grada
Križevaca;
nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu Križevcima.
Članak 2.
Prihvatljivi troškovi
U smislu Javnog poziva sljedeći se troškovi smatraju prihvatljivima za dodjelu potpore
za očuvanje izvornih pasmina peradi:
- troškovi savjetovanja, kontrole provedbe istraživanja te ostali troškovi
neophodni za odvijanje projekta
Članak 3.
Razdoblje nastanka i plaćanja troškova
Troškovi prijavljeni za dodjelu potpore moraju nastati i biti plaćeni do 15.12.2021.
godine.
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Članak 4.
Prijavna dokumentacija
Dokumenti koje je potrebno podnijeti:
obrazac zahtjeva, potpisan od strane ovlaštenog predstavnika prijavitelja;
kopija rješenja o registraciji udruge;
potvrda Grada Križevaca da prijavitelj nema neizmirenih dospjelih dugovanja
prema Gradu Križevcima, za članove Udruge uključene u projekt;
podatke o žiro računu;
računi te dokazi o plaćanju za troškove iz članka 2. ovog Javnog poziva za koje
se traži sufinanciranje.
Članak 5.
Podnošenje prijava
Prijave na Javni poziv se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Križevci,
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci s naznakom:: ''Ne otvaraj prije sastanka
povjerenstva – Javni poziv za dodjelu potpore za provođenje projekta zaštite križevačke
kukmaste kokoši“, ili osobno u pisarnicu Grada Križevaca – Urudžbeni – ured br. 2,
prizemlje.
Informacije o Javnom pozivu i potrebni obrasci nalaze se na web stranici Grada
Križevaca https://krizevci.hr/ ili se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije, EU fondove i javnu nabavu, telefon 628-929.
Rok za pristizanje prijava na Javni poziv je 15. prosinca 2021. godine. Prijave koje
pristignu nakon navedenog roka smatrat će se nevažećima te se neće razmatrati.
Članak 6.
Postupak provjere prijava i donošenja Zaključka o dodjeli potpore
Prijave na Javni poziv razmotrit će Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja iz
poljoprivrede.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu dostave ili do utroška sredstava.
Na temelju mišljenja Povjerenstva Gradonačelnik donosi Zaključak o dodjeli potpore.
Članak 7.
Informacije o dodjeli potpora
Informacije o rezultatima Javnog poziva i dodjeli potpora objavit će se na mrežnoj
stranici Grada Križevaca https://krizevci.hr/
Članak 8.
Isplata sredstava
Sredstva potpore će se isplatiti na račun prijavitelja u skladu sa Zaključkom o dodjeli
potpore iz članka 6. Javnog poziva.
Gradonačelnik
Mario Rajn
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