Temeljem odredbi Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN RH 52/18), u
vezi s odredbama članka 1. st. 5. i članka 6. st. 2. t. 5, drugih odredbi Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH 26/15), članka 32. i članka 33. st.
1 Zakona o udrugama (NN RH 74/14, 70/17) te članka 27. Statuta Grada Čakovca (Sl.
gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18), Gradsko vijeće
Grada Čakovca je na svojoj 6. sjednici održanoj 12. srpnja 2018., donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku
dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca
na korištenje udrugama
Članak 1.
U članku 7. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u
vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Sl. gl. Grada
Čakovca 5/16) iza stavka 2 dodaje se stavak tri koji glasi:
„Ugovor o dodjeli na korištenje prostora može se sklopiti, po prijedlogu
Povjerenstva i odluci gradonačelnika, na rok do 5, odnosno 10 godina, pod uvjetom da
je isto potrebno radi javljanja na natječaj u svrhu dobivanja sredstva iz EU fondova, ili
nekog drugog vanjskog izvora financiranja, a koja sredstva će se uložiti u predmetnu
nekretninu.
Kao dokaz udruga je dužna dostaviti Gradu, izjavu o istome ovjerenu po javnom
bilježniku.
Ukoliko se odobri molba udruge za sklapanje ugovora na duži rok od 3 godine, a ista
ne ostvari dobivanje sredstava, sklopit će se Aneks ugovora, te će se rok trajanja
samog ugovora skratiti na 3 godine, odnosno 5 godina, a isto će se ugovoriti kao
raskidni uvjet.“
Dosadašnji stavci 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 4., 5., 6., 7. i 8.
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Čakovca.
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