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Temeljem članka 17. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i 

projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15 i 1/19)  te članka 36. Statuta Grada 

Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine 4/09, 3/13 i 1/18) gradonačelnik Grada Krapine donosi 

 

 

ODLUKU 

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja 

za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja manifestacija i drugih događanja od 

interesa za Grad Krapinu u 2020. godini 

 

 
(1) Grad Krapina raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva i financiranja 

manifestacija i drugih događanja od interesa za Grad Krapinu u 2020. godini (dalje u tekstu: Javni 

natječaj). 

Javni natječaj sa cjelokupnom natječajnom dokumentacijom i Pravilnikom o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 

10/15 i 1/19) objavit će se na službenoj web stranici Grada Krapine i web stranici Ureda za udruge 

Vlade Republike Hrvatske. 

 

(2) Utvrđuje se dokumentacija za provedbu javnog natječaja kako slijedi: 

 
1. Javni natječaj 

1. Upute za prijavitelje 

2. Obrazac prijave (Obrazac M-1) 

3. Obrazac izjave prijavitelja (Obrazac M-2) 

4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac M-3); 

5. Obrazac opisnog izvještaja (OBRAZAC M-4) 

6. Obrazac financijskog izvještaja (OBRAZAC M-5) 

7. Popis priloga koji se prilažu prijavi 

 

(3) Ukupna planirana sredstva osigurana u Proračunu Grada Krapine za 2020. godinu, po ovom 

natječaju  iznose 80.000,00 kuna, a dodjeljuju se u području: 

 

-sporta i rekreacije do 50.000,00 kn: za održavanje manifestacija, susreta, natjecanja i drugih 

događanja od interesa za Grad Krapinu koji svojim sadržajem, ciljevima i brojem sudionika i 

važnošću pridonosi razvoju i promicanju sporta na području grada Krapine 



 

-kulture i tehničke kulture do 30.000,00: za održavanje manifestacija, priredbi i skupova od interesa 

za Grad odnosno za organizaciju susreta, natjecanja, priredbi i sličnih događanja koji svojim 

sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i važnošću pridonosi razvoju i promicanju kulture i tehničke 

kulture na području grada Krapine.  

 

Najmanji iznos koji se može odobriti po prijavitelju je 2.000,00 kn. 

Najveći iznos koji se može odobriti po prijavitelju je 30.000,00 kn 

 

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od raspisivanja natječaja. 

 

(5) Zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti, poslove gradonačelnika i gradskog vijeća za 

raspisivanje javnog natječaja u roku od 8 dana od donošenja ove Odluke i provođenje javnog 

natječaja sukladno ovoj Odluci i odredbama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima 

financiranja programa i projekata od interesa za Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15 i 1/19). 
 

  

GRADONAČELNIK 

 Zoran Gregurović 

 

 

 

 

 


