
  

 

 

 

 

Gradsko vijeće 
 

KLASA: 400-06/16-01/10 

URBROJ: 2113/01-04/5-16-1

Donja Stubica, 21.12.2016.

 

 

 Na temelju članka 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) i članka 32. Statuta Grada Donja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije", broj 14/09, 12/13 i 27/14) Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 33. 

sjednici od 21. prosinca 2016. godine, donijelo je 

 

P  L  A  N 
raspisivanja javnog poziva za programe i / ili projekte udruga 

od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2017. godini 

 

 

I 

 Grad Donja Stubica raspisati će javni poziv za prijavu programa i /ili projekata udruga, 

koji su od interesa za opće dobro i razvoj Grada Donja Stubica, a za koje su sredstva osigurana u 

Proračunu Grada Donja Stubica za 2017. godinu, u visini prema pripadajućim programima, u 

slijedećem terminu: 

- do 10. siječnja 2017. godine raspisivanje javnog poziva, 

- do 10. veljače 2017. godine završetak javnog poziva, 

- do 20. veljače 2017. godine ugovaranje odobrenih projekata. 

 

II 

Okvirno se planira sklopiti 15-tak ugovora za odobrene projekte / programe. 

 

III 

 

 Javni poziv raspisati će se za slijedeće aktivnosti, odnosno programska područja 

djelovanja udruga: 

- sport 

- kultura i umjetnost, 

- poljoprivreda, 

- briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu, 

- zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, starijih 

i nemoćnih, 

- promicanje vrijednosti Domovinskog rata, 

- prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti, 

- socijalne usluge i humanitarna djelatnost, 

- zaštita okoliša i prirode i zaštita i očuvanje kulturnih dobara  i kajkavske baštine, 

- međunarodna suradnja. 

 

IV 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD DONJA STUBICA 

 

 



 

 Javni poziv provesti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka dodjele 

financijskih sredstava udrugama u 2017. godini. 

 

 

V 

 

 Ukoliko se ne potroše sva raspoloživa sredstva po javnom pozivu prema ovom Planu, 

Gradsko vijeće će tijekom godine donijeti dopunu ovog Plana. 

 

VI 

 

 Ovaj Plan objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Donja Stubica i službenim web stranici 

Grada www.donjastubica.hr 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Anđelko Glivar, dr.med. 

 


