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Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) te članka 25. 

Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik“ Krapinsko-zagorske županije br. 

5/2013, 15/2014) Općinski načelnik dana 10.02.2016. godine donio je:  

 

ODLUKU O  

PLANU RASPISIVANJA NATJEČAJA  

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PORJEKATA 

 KOJE PROVODE UDRUGE  

NA PODRUČJU OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2016. GODINU 

 

 

1. U skladu sa planiranim sredstvima u Proračunu Općine Sveti Križ Začretje za 2016. 

godinu te Programom javnih potreba u kulturi, na temelju analize dosadašnjeg načina 

financiranja rada udruga Općinski načelnik utvrdio je Plan raspisivanja natječaja za 

financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Sveti Križ 

Začretje.  

2. Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, 

nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih 

sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, 

odnosno projekta te očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za 

financiranje.  

3. Za financiranje programa i projekata koje provode udruge na području Općine Sveti 

Križ Začretje u Proračunu Općine za 2016. godinu ukupno je osigurano 621.000,00 kn 

(230.000,00 za financiranje sporta i 391.000,00 kn za financiranje programa i 

projekata ostalih udruga) čime se planira ukupno sufinancirati 27  programa, odnosno 

projekata (7 sportskih i 20 ostalih). 

4. Sredstva koja su u Proračunu Općine osigurana za financiranje programa i projekata 

udruga u sportu, po osnivanju Sportske zajednice dodijeliti će se putem natječaja koji 

će raspisati Sportska zajednica. 

5. Godišnji plan iz točke 1. sastavni je dio ove odluke,  podložan je promjenama te će se 

po potrebi ažurirati. 

 

 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

 Marko Kos, dipl.oec. 


