REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Klasa: 402-03/21-01/1
Urbroj: 2111/05-03-21-03
Đulovac, 04. siječanj 2021. godine
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa od interesa za
opće dobre koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15), članka 8. Pravilnika o financiranju programa,
projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16) i
članka 50. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke o izmjeni
i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018 i 6/2019 -Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac ),
načelnik Općine Đulovac donosi
ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa,
projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu
Članak 1.
Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih
potreba sredstvima Proračuna Općine Đulovac za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).
Članak 2.
Godišnji plan sadrži: naziv upravnog odjela, naziv javnog poziva, ukupnu vrijednost javnog poziva i javnog
natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni rok financijske podrške, okvirni datum raspisivanja javnog poziva
i javnog natječaja, okvirni datum završetka javnog poziva i okvirni datum ugovaranja.
Članak 3.
Godišnji plan izrađen je u posebnoj tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Godišnji plan po donošenju, objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Đulovac i dostavlja se Uredu za
udruge Vlade Republike Hrvatske.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom glasniku Općine Đulovac.
Općinski načelnik
Drago Hodak

R.
broj

Naziv tijela koje će
pripremiti/provesti natječaj

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u državnom proračunu)

Ukupna
vrijednost
natječaja (kn)

Okvirni broj
planiranih
ugovora

Iznos sredstava
planiranih za dodjelu po
pojedinom
projektu/programu
(od/do u kn)

Financijska
podrška se
ostvaruje na rok
od

Okvirni datum
raspisivanja
natječaja

Okvirni datum
završetka
natječaja

Okvirni datum
za ugovaranje

1.

Jedinstveni upravni odjel

60.000,00

2

1.000,00-44.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

2

Jedinstveni upravni odjel

30.000,00

1

1.000,00-30.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

3

Jedinstveni upravni odjel

23.000,00

3

1.000,00-23.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

4

Jedinstveni upravni odjel

51.000,00

3

1.000,00-51.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

5

Općinski načelnik

30.000,00

10

500,00-5.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

6

Jedinstveni upravni odjel

Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
u sportu Općine Đulovac za 2021. godinu (A100901)
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
u kulturi Općine Đulovac za 2021. godinu (A101001)Poticanje kulturnih aktivnosti
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
za razvoj civilnog društva za 2021. (A101102)Udruge iz domovinskog rata
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
za razvoj civilnog društva za 2020., (A101103)Humanitarno socijalne udruge
Javni poziv za provedbu Programa javnih potreba za
razvoj civilnog društva za 2020., (A101103)-jačanje
kapaciteta ostalih udruga (inicijalna pomoć
udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici,
osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima
u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu
opreme i slično) sukladno čl. 14. st.1. tč. 4. Pravilnika
Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih
potreba sredstvima proračuna Općine Đulovac
(„Službeni glasnik Općine Đulovac br. 2/16)
Javni natječaj za provedbu Programa javnih potreba
za razvoj civilnog društva za 2020., (A101105)nacionalne manjine

1.000,00-25.000,00

1 godine

siječanj 2021.

veljača 2021.

15. 03.2021.

UKUPNO:

25.000,00

219.000,00

Općina Đulovac zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Đulovac za 2021.g. tijekom kalendarske godine.
KLASA: 402-03/21-01/1-1
URBROJ: 2111-05-03-21-03
Đulovac, 04.01.2021.

