
 

 

                  GRADONAČELNIK 
 

KLASA:400-01/19-01/0001 

URBROJ:2140/01-01-0104-19-1 

Krapina, 9.1.2019. 

 

Temeljem članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 13. stavka 2. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima o financiranju programa, projekata od 

interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15) te članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09, 3/13 i 1/18) gradonačelnik 

Grada Krapine donosi 

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA 

IZ PRORAČUNA GRADA KRAPINE ZA 2019. GODINU 

 

I. 

Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge za 2019. godinu utvrđuje se kako slijedi: 
 

RB Naziv upravnog 

tijela 

Naziv javnog natječaja Sveukupna 

vrijednost 

Područje Vrijednost 

po 

području 

Okvirni 

broj 

planiranih 

ugovora 

Visina 

financijske 

podrške 

(od - do) 

Trajanje 

podrške 

Planirano 

vrijeme 

objave 

natječaja 

Napomena  

           1. Upravni odjel za 

društvene 

djelatnosti, poslove 

gradonačelnika i 

gradskog vijeća 

Javni natječaj za financiranje programa i 

projekata udruga na području Grada 

Krapine u 2019.g. 

 

 

510.000 

Kultura i 

tehnička kultura 

 

360.000 

 

20 

1.000 - 

130.000 
do 

31.12.2019. 

siječanj 

2019.  Socijalna skrb 150.000 12 1.000-

20.000 

2. 

Upravni odjel za 

društvene 

djelatnosti, poslove 

gradonačelnika i 

gradskog vijeća 

Javni poziv za dodjelu sredstava putem 

pokroviteljstva manifestacija i drugih 

događanja od značaja za Grad Krapinu u 

2019. godini 

90.000 

Kultura i 

tehnička kultura 
50.000 5 

1.000-

30.000 

do 

31.12.2019 

veljača 

2019. 
 

Sport i rekreacija 40.000 4 
veljača 

2019. 
 



3. 

Upravni odjel za 

društvene 

djelatnosti, poslove 

gradonačelnika i 

gradskog vijeća 

Javni poziv za prikupljanje prijedloga 

programa za sufinanciranje  programa od 

interesa za opće dobro u području sporta  

Grada Krapine za 2019. godinu 

1.000.000 
Djelovanje sportskih udruga 

 

1.000-

500.000 

do 

31.12.2019. 

siječanj 

2019 

Javni poziv 
provodi 

Krapinski 

sportski 
savez 

temeljem 

Zakona o 
sportu 

4. 

Upravni odjel za 

financije, proračun, 

javnu nabavu i 

gospodarstvo 

Javni natječaj za financiranje programa i 

projekata udruga u poljoprivredi u 2019. 

godini 

30.000 Poljoprivreda 30.000 5 
1.000 - 

15.000 
31.12.2019. 

siječanj 

/veljača 

2019 

 

 

 

II. 

Grad Krapina zadržava pravo promjene ovog Godišnjeg plana. 

 

 

III. 

Ovaj Godišnji plan objaviti će se na službenim stranicama Grada Krapine www.krapina.hr i dostaviti Uredu za udruge Vlade RH.  

 

 

GRADONAČELNIK 

Zoran Gregurović 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za društvene djelatnosti,  

poslove gradonačelnika i gradskog vijeća, ovdje 

2. Upravni odjel za financije, proračun, 

 javnu nabavu i gospodarstvo, ovdje 

3. Ured za udruge Vlade RH 

4. Evidencija, ovdje. 

http://www.krapina.hr/

