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Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o kriterijima, mjerilima i postupku 

dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina na korištenje udrugama  te je ista  

objavljena u Službenom vjesniku Grada Varaždina broj 1/16.  

Na temelju navedene Odluke Gradonačelnik je Rješenjem KLASA: 372-03/16-01/8, 

URBROJ: 2186/01-06-03/2-16-1 od 30. ožujka 2016. godine imenovao Povjerenstvo za dodjelu 

prostora udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Grad Varaždin 22. veljače 2018. godine zaprimio je zahtjev za dodjelu prostora za djelatnosti 

Gradskog društva Crvenog križa Varaždin  na adresi Graberje 33, a koji bi se koristio za obavljanje 

djelatnosti i aktivnosti predviđene Zakonom o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10). 

Na temelju članka  2. stavka 6. točke 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele 

prostora u vlasništvu ili pod upravom  Grada Varaždina na korištenje udrugama („Službeni vjesnik 

Grada Varaždina“ br 1/2016)  Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin  može 

ostvariti pravo na  izravnu dodjelu korištenja prostora radi promicanja temeljnih zadaća i ciljeva 

udruge. Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu   regulirane su javne ovlasti te djelatnosti koje 

obavlja isti. Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu  Hrvatski Crveni 

križ i njegovi ustrojstveni oblici uz sredstva iz stavka 1. članka 30 Zakona mogu steći i druga 

sredstva jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave sukladno ugovoru s jedinicom  

lokalne ili područne (regionalne)  samouprave.  

Uz svoj zahtjev GDCK  Varaždin je priložio: 

 Ispis iz Registra udruge na dan 21. 02. 2018. godine, 

 dokaz o upisu u Registra neprofitnih organizacija 

 izjavu da je podmirila sve obveze prema trećim osobama 

 presliku važećeg statuta 

 izjavu o financiranju projektima organizacije iz javnih izvora u 2017. godini i/ili 

sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2017. godini  

 izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja 

 potvrdu Grada Varaždina da nema dugovanja, 

 potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Varaždin, 

Ispostave Varaždin od 9. veljače 2018. godine, 

 uvjerenje  Općinskog suda u Varaždinu, Poslovni broj; Su-Ukp-828/2018 od 13. 

veljače 2018. godine, 

 

Ugovor  je sklopljen za razdoblje od 1. ožujka 2018. godine do 28. veljače 2023. godine. 
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