
Temeljem st. 6. članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruga („Narodne 
novine“ broj 26/15) i članka 23. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca 
(,,Glasnik Zagrebačke županije'' broj 2/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo  
donosi 
 

O D L U K U 
o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte  

u području gospodarstva iz sredstava Proračuna Grada Vrbovca za 2018. godinu 
 

I 
Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva udrugama koje su se prijavile na Javni natječaj za 

dodjelu financijske potpore programima/projektima u području gospodarstva za 2018. godinu, 
objavljen 12. ožujka 2018. godine, za financijsku potporu programu ili projektu i/ili institucionalnu 
potporu za organizacijski razvoj i poslovanje udruge iz sredstava proračuna Grada Vrbovca za 2018. 
godinu. 
 

II 
Prema ovoj Odluci financijska i institucionalna potpora dodjeljuju se za one prijave koje je 

predložilo Povjerenstvo za ocjenjivanje imenovano Rješenjem (,,Glasnik Zagrebačke županije'' broj 
8/18). 
 

III 
Za provedbu točke I ove Odluke Grad Vrbovec osigurava financijska sredstva u iznosu od 

60.000,00 kn (šezdesettisućakuna) na teret razdjela 004, glava 25, glavni program – Jačanje 
gospodarstva, program –Jačanje gospodarstva, aktivnost – Tekuće donacije civilnim udrugama 
gospodarskog karaktera, pozicija R0208, konto 38114.  
 

IV 
Sredstva iz točke I ove Odluke raspodjeljuju se na sljedeći način: 

REDNI 
BROJ 

NAZIV UDRUGE 
PRIJAVLJENI PROJEKAT / 

PROGRAM UDRUGE 

OSTVAREN 
BROJ 

BODOVA 

ODOBRENI IZNOS U 
KN 

1.  VRBOVEČKA UDRUGA 
VINARA I VINOGRADARA 

Ljepote vrbovečkih vina 268 15.000,00 kn 

2.  UDRUGA PČELARA 
VRBOVEC 

Vrbovečki dani meda, Festival 
pčelarstva Zagrebačke županije i 
radionica „pčelica“ 

253 20.000,00 kn 

3.  „PERA“ UDRUGA 
PROIZVOĐAČA 
TRADICIJSKOG PROIZVODA 

Promicanje gospodarskog 
razmišljanja i izrada znaka 
zaštite zajamčenog tradicijskog 
specijaliteta 

196 5.000,00 kn 

4.  KONJOGOJSKA UDRUGA 
VRBOVEC 

Vožnja i projahavanje ulicama 
grada Vrbovca tijekom 
manifestacije Kaj su jeli naši 
stari 

186 10.000,00 kn 

5.  KONJOGOJSKA UDRUGA 
VRBOVEC 

Smotra konja i konjogojskih 
zaprega 

183 5.000,00 kn 

6.  KONJOGOJSKA UDRUGA 
VRBOVEC 

Opremanje i uređenje prostora 
Udruge 

164 5.000,00 kn 

 



 
 

V 
Grad Vrbovec će s udrugama iz točke IV ove Odluke, nakon provjere dodatne dokumentacije 

i proračunskih obrazaca, zaključiti ugovore o financijskoj/institucionalnoj potpori radi uređenja 
međusobnih prava, obveza i odgovornosti. 
 
 

VI 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
KLASA: 302-01/18-04/01 
URBROJ: 238/32-03/05-18-10 
Vrbovec, 09. svibnja 2018. godine  
 
 

Pročelnica 
Ljiljana Petanjek, dipl. iur., v.r. 


