
 

 
GRADONAČELNIK 

KLASA: 402-07/17-01/46 

URBROJ: 2186/01-07/1-17-1 

Varaždin, 23. studenoga 2017. 

 

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 

broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 – pročišćeni tekst), a u vezi Programa poticanja razvoja 

gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje Grada Varaždina za 2017. 

godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu  („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 

5/17)   Gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 23. studenoga 2017. godine, donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o sufinanciranju troškova izlagača s područja Grada Varaždina  

na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017 

 

 

I. 

Temeljem Programa poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te 

međunarodne suradnje Grada Varaždina za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. 

godinu  („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/17) za sufinanciranje troškova izlaganja 

na manifestacijama od općeg interesa za grad Varaždin u 2017. godini osigurana su sredstva u 

Proračunu Grada Varaždina za 2017. godinu (Razdjel 9. Glava 1. Upravni odjel za 

gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, Program 20 Poticanje gospodarstva – 

Aktivnost 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama). 

 

II. 

Financijsku potporu iz točke I. ovog Zaključka moguće je ostvariti za nastup na 

manifestaciji Advent u Varaždinu 2017 isključivo za zakup prostora i u druge svrhe se ne 

može koristiti.  

 

III. 

Pravo na ostvarenje potpore po ovom Zaključku imaju subjekti malog gospodarstva 

definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 

63/07, 53/12 i 56/13), sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Varaždina te 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište i/ili obrađuju poljoprivredno 

zemljište na području Grada Varaždina. 

 

 



IV. 

Na temelju ovog Zaključka bit će objavljen Javni poziv za sufinanciranje troškova 

izlagačima s područja Grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2017 (u 

daljnjem tekstu: Poziv).  

Obavijest o objavljivanju Poziva bit će objavljena u tjednom tisku, a Poziv na 

službenim internetskim stranicama Grada Varaždina (www.varazdin.hr). 

Stručne i tehničko-administrativne poslove za provođenje Poziva obavljat će Upravni 

odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina. 

 

V. 

Za provedbu ovog Zaključka zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i 

međunarodnu suradnju Grada Varaždina i Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu 

Grada Varaždina. 

 

GRADONAČELNIK 

 

 

dr. sc. Ivan Čehok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Grada Varaždina, 

2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Varaždina, 

3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina, 

4. Turistička zajednice grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, 

5. Arhiva. 

http://www.varazdin.hr/

