
 

 
               Gradonačelnik 

                                                                                 
KLASA: 550-01/13-01/ 17                                                                      

URBROJ: 2186/01-01-13-1 

Varaždin, 10.  rujan  2013. 

 

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

Varaždina“ broj 5/09, 1/12 i 2/13) i članka 2. Odluke o mjerilima za određivanje udruga 

čija je djelatnost od interesa za Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 

5/00 i 4/10), Gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 10. rujna 2013. godine, 

objavljuje  

 

JAVNI  POZIV 

za prijavu programa humanitarnih i socijalnih udruga radi ostvarivanja prava na 

potporu iz sredstava Proračuna Grada Varaždina za 2014. godinu 

 

 

I. 

 

Prema članku 2. Odluke o mjerilima za odreĎivanje udruga čija je djelatnost od 

interesa za Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 5/00 i  4/10) 

pravo prijave programa po ovom Javnom pozivu imaju udruge: 

 

- koje provode programe na području Grada Varaždina s ciljevima promicanja 

zajedničkih humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih interesa i ciljeva te 

njihovog uvjerenja bez stjecanja dobiti, 

- koje su članice državnih organizacija i udruge međunarodnih organizacija, 

- iz Domovinskog rata koje okupljaju hrvatske branitelje s područja Grada Varaždina 

gdje i obavljaju svoju djelatnost. 

 

II. 

 

Iz sredstava Proračuna Grada Varaždina, a u skladu s objektivnim proračunskim 

mogućnostima, financijska potpora može se dodijeliti udrugama: 

 

- čija je djelatnost od interesa za Grad Varaždin, 

- koje ne obavljaju poslove iz djelokruga tijela državne vlasti, 

- čija se djelatnost ne financira po posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira  

iz drugih izvora, 

- koje uz program djelatnosti prilože izvješće o dosadašnjem izvršenju programa,  

te financijsko izvješće o svim izvorima prihoda. 

 

 



 

III. 

 

Dodatne obavijesti mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, I. 

Kukuljevića 14/I, Varaždin, na telefon 042 /658-040 i 658-044. 

 

 

IV. 

 

Prijave programa podnose se na propisanim obrascima i dostavljaju se na adresu:  

 

Grad Varaždin 

Upravni odjel za društvene djelatnosti  

p.p. 177, 42001 Varaždin 

 

s naznakom "Programi za 2014. godinu". 

 

Obrasci za prijavu programa mogu se podići svaki dan od 8,00 do 12,00 sati u Upravnom 

odjelu za društvene djelatnosti, I. Kukuljevića 14/I. ili na web stranicama Grada 

Varaždina:  www.varazdin.hr.  

Rok za podnošenje prijava programa udruga za financijsku potporu iz sredstava gradskog 

proračuna je  15. listopada 2013. godine.  

Zakašnjele ili nepotpune prijave protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće se 

razmatrati. 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK GRADA 

VARAŽDINA 

 

                           Goran Habuš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varazdin.hr/

