
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, 3/20 i 1/21), 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 i  humanitarnih djelatnosti od 24. 3. 2022. godine te 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 2022. 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 2022. godinu, temeljem provedenog 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 2022. 

godinu („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 8/21), razdjel 301, glava 30107, tekući 
projekt 370601 Programi i projekti od interesa za opće dobro iz područja socijalne skrbi, 
zdravstva i humanitarnih djelatnosti, a raspoređuju se kako slijedi:

R. br. Podnositelj prijave Naziv programa/projekta
Prijedlog 
iznosa u 
kunama

1. Udruga P.O.I.N.T. Zubić vila 11.000,00

2. Udruga osoba s 
invaliditetom Križevci Zajedno u zajednici 16.000,00

3. Hapkido klub „Križevci“ Sport za slatke 6.000,00

4. Klub žena s bolestima 
dojke Agata

Niti jedan put nije težak s prijateljem 
uza se 16.000,00

5. Centar za mlade Križevci Centar za mlade Križevci i 
volonterski centar 12.000,00

6. Udruga pripadnika ratne 
postrojbe policije Križevci

Promicanje vrijednosti Domovinskog 
rata 5.000,00

7. Gradsko društvo 
Crvenog križa Križevci Budi heroj – volontiraj! 13.000,00

8. Udruga za ekonomiju 
zajedništva Pokrenimo: maštu, tijelo i zajednicu 7.000,00

9. Udruga Hera Križevci Savjetovalište za žene žrtve nasilja i 
žrtve obiteljskog nasilja 17.000,00

10.
Udruga hrvatskih vojnih 

invalida Domovinskog rata 
Križevci

Resocijalizacija stradalnika 
Domovinskog rata kroz druženje, 
sportske aktivnosti i obilježavanje 

blagdana i obljetnica

6.000,00



11.

Udruga hrvatskih 
branitelja liječenih od 
PTSP-a Koprivničko-

križevačke županije „Sv. 
Marko Križevčanin“

Resocijalizacija hrvatskih branitelja 
liječenih od PTSP-a kroz eko-

radnookupacionu terapiju i 
obilježavanja blagdana i obljetnica 

9.000,00

12. Udruga umirovljenika i 
starijih osoba Križevci 

Klub dnevni boravak – mjesto 
okupljanja umirovljenika i mjesto 
ostvarenja planiranih aktivnosti

20.000,00

13. Udruga 15. mpoad Promicanje vrijednosti 
Domovinskog rata 6.000,00

14. Udruga „Maslačak“ 
Križevci Zajedno za bolje sutra 12.000,00

15. Klub liječenih alkoholičara 
Križevci

Izazovi u provođenju terapijskih i 
edukativnih postupaka za 

unapređenje kvalitete života i 
prevencije alkoholizma u vrijeme 

pandemije

14.000,00

UKUPNO 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. 

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim mrežnim 

stranicama Grada Križevaca, www.krizevci.hr.

KLASA: 550-01/21-01/0088
URBROJ: 2137-2-02/1-22-4
U Križevcima, 6. travnja 2022.

GRADONAČELNIK
Mario Rajn

http://www.krizevci.hr/
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