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Predmet: Donošenje Odluke o dozvoli dodjele na korištenje  
                  nekretnine u k. o. Zelina  

- predlaže se 
 
 

 
   Poštovani, 

 
Grad Sveti Ivan Zelina, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, 
br. 26/15)  dodjeljuje financijsku podršku udrugama koje provode programe/projekte od interesa za 
opće dobro. 
 

Istom Uredbom predviđena je i mogućnost odobravanja predmetnim udrugama i nefinancijske 
podrške u pravima, pokretninama i nekretninama (članak 1. stavak. 5.). 

 
  Kako bi se predmetnim udrugama omogućio i nefinancijski oblik podrške u nekretninama, 
predlaže se Gradskom vijeću da donese Odluku kao u privitku. 
 
      
         
  

GRADONAČELNIK 
 

Hrvoje Košćec 
 
 
 
 
 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD SVETI IVAN ZELINA 

GRADSKO VIJEĆE 

P R I J E D L O G 

 

 

 
KLASA: 
URBROJ: 
Sv. Ivan Zelina, 
 

 
Na temelju članka 1. stavka 5. i članka 6. stavka 2. alineje 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge („Narodne novine“, br. 26/15),  i članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana Zeline (Zelinske novine, 

br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 – 

pročišćeni tekst) Gradsko vijeće  Grada Svetog Ivana Zeline, na ____ sjednici, održanoj dana _______ 

2017. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 
o dozvoli dodjele na korištenje nekretnine u k. o. Zelina 

 
 

1. Dozvoljava se  da se kčbr. 3129/1, Ruškovica (šuma Raciljnjak, put Raciljnjak, livada Raciljnjak) 
ukupne površine 9717 m2, upisana u zk. ul. br. 2550  k.o. Zelina, dodjeli, temeljem javnog 
natječaja, na  korištenje na određeno vrijeme od 10 godina, bez naknade, kao nefinancijska 
podrška u nekretninama udrugama koje provode programe/projekte od interesa za opće 
dobro. 

2. Gradonačelnik će, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 
novine“, br. 26/15), donijeti Zaključak o raspisivanju javnog natječaja kojim će utvrditi uvjete 
istog natječaja, te imenovati Povjerenstvo za provođenje istog natječaja i odabir udruge kojoj 
će se predmetna nekretnina dodijeliti na korištenje. 

3. S udrugom odabranom temeljem predmetnog javnog natječaja Grad, zastupan po 
gradonačelniku, zaključit će ugovor o korištenju predmetne nekretnine. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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