
 Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“, broj 5/13.), članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od 

interesa za Općinu Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/16.) i 

Prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 12. svibnja 2017. godine za odobravanje 

financijskih sredstava za programe/projekte udruga prijavljenih na Javni poziv za financiranje 

programa i projekta udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini, općinski načelnik 

Općine  Kalnik donosi 

 

ODLUKU 

o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga  

prijavljenih na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga  

koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini 

 

I. 

 Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva za financiranje programa i projekata udruga 

koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini, temeljem raspisanog Javnog poziva za 

financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini od 28. 

ožujka 2017. godine, KLASA: 007-01/17-01/02, URBROJ: 2137/23-17-2.  

 

II. 

 Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi: 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 1 – Kultura, kulturno-turističke manifestacije i poticanje 

kulturno umjetničkog amaterizma 

 

 Sredstva iz ove pod točke osigurana su u Proračunu Općine Kalnik za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 24/16. i 7/17.), Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, 

Glava 00203 Kultura i religija, Program 107 Javne potrebe u kulturi i razvoju organizacija civilnog 

društva, Aktivnost 107002 Ostale društvene i vjerske organizacije, u iznosu od 20.000,00 kuna. 

 

 S obzirom da po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa i projekata udruga koji 

su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini, planirana sredstava ostaju ne dodijeljena iz razloga 

što nije zaprimljena ni jedna prijava programa/projekta udruga, za Prioritetno područje 1 - Kultura, 

kulturno-turističke manifestacije i poticanje kulturno umjetničkog amaterizma Javni poziv će se 

ponoviti. 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 2 – Ostale društvene djelatnosti ( umirovljenici, braniteljske 

udruge i dr.) 

 

R.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta 
Odobreni 

iznos potpore 

1. 
Udruga umirovljenika 

Općine Kalnik 

Rad tamburaške i pjevačke sekcije 3.000,00 

Proslava Martinja 2.500,00 

Izleti i hodočašća 4.500,00 

2. 
Udruga hrvatskih branitelja 

Domovinskog rata Kalnik 

Da se ne zaboravi – 2017 10.000,00 

Misli zeleno, čuvajmo prirodu i 

društvenu energiju  
40.000,00 

 

Sredstva iz ove pod točke osigurana su u Proračunu Općine Kalnik za 2017. godinu („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 24/16. i 7/17.), Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Glava 

00203 Kultura i religija, Program 107 Javne potrebe u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva, 

Aktivnost 107002 Ostale društvene i vjerske organizacije, u iznosu od 60.000,00 kuna. 



PRIORITETNO PODRUČJE 3 – Sport i sportske manifestacije 

 

R.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta 
Odobreni 

iznos potpore 

1. Nogometni klub “Kalnik“ 
Organizacija natjecanja 20.000,00 

Stručna edukacija igrača 15.000,00 

 

Sredstva iz ove pod točke osigurana su u Proračunu Općine Kalnik za 2017. godinu („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 24/16. i 7/17.), Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Glava 

00206 Sport, Program 111 Program javnih potreba u sportu, Aktivnost 111001 Djelatnost sportskih 

udruga, u iznosu od 35.000,00 kuna. 

 

PRIORITETNO PODRUČJE 4 – Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj 

 

R.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta 
Odobreni 

iznos potpore 

1. 
Udruga vinogradara i vinara 

sv. Martin Kalnik 

4. Izložba vina „Kalničkih goric“ 3.000,00 

Stručna ekskurzija – Pleševičko 

vinogorje 
2.000,00 

 

Sredstva iz ove pod točke osigurana su u Proračunu Općine Kalnik za 2017. godinu („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“, broj 24/16. i 7/17.), Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel, Glava 

00203 Kultura i religija, Program 107 Javne potrebe u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva, 

Aktivnost 107002 Ostale društvene i vjerske organizacije, u iznosu od 5.000,00 kuna. 

 

III. 

 Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva iz točke II. ove Odluke općinski 

načelnik će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 (trideset) dana od dana 

donošenja ove Odluke, a kojim će se regulirati i urediti međusobni odnosi, prava i obveze ugovornih 

strana te način korištenja dodijeljenih novčanih sredstava od strane udruge. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici 

Općine Kalnik. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK  

OPĆINE KALNIK 

 

 

KLASA: 007-01/17-01/02 

URBROJ: 2137/23-17-5 

Kalnik, 26. svibnja 2017.  

 

 

           OPĆINSKI NAČELNIK: 

         Mladen Kešer, bacc.ing.agr. 


