
                                       
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

                OPĆINA HERCEGOVAC  

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 402-08/18-01/9 

URBROJ: 2123/03-02-18-1 

Hercegovac, 20. prosinac 2018. godine 

 

Na temelju članka 42. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,  

137/15 i 123/17), članka 8. 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), članka 15. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 

opće dobro koje provode udruge na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 3/16) 

i članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik broj 1/18), Općinski načelnik 

Općine Hercegovac donio je 

 

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2019. godini 

 

I. 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva izrađen je sukladno Proračunu 

Općine Hercegovac za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu a na temelju 

donesenog Programa javnih potreba u kulturi, Programa javnih potreba u sportu.  

 

II. 

Godišnji plan natječaja i javnih poziva sadrži popis programa za dodjelu bespovratnih 

sredstava, okvirne datume objave, vrijeme trajanja natječaja, ukupan fond sredstava, 

programsko područje, očekivani broj programa i projekata i alternativno druge podatke. 

 

III. 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan 

promjenama, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava te će biti ažuriran prema potrebi. 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva izrađen je u posebnoj tablici u 

prilogu i čini sastavni dio ovog Godišnjeg plana. 

 

IV. 

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Općine Hercegovac.    

 

 

  

                                                                                                   Općinski načelnik 

                                                                                    Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf. 

 



GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja natječaja i javnih poziva Općine Hercegovac u 2019. godini 

 

R. 

br. 
Naziv tijela Naziv natječaja 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja  

(u kn) 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora 

Financijska 

podrška se 

ostvaruje na 

rok od 

Okvirni 

datum 

raspisivanja 

natječaja 

Okvirni 

datum 

završetka 

natječaja 

Okvirni datum 

za ugovaranje 

1. 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za dodjelu financijske 

potpore za organiziranje manifestacije 

„Dani hrvatskog pučkog teatra“  

25.000,00 1 12 mjeseci 
siječanj 

2019. godine 

veljača 2019. 

godine 

30 dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

2. 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za dodjelu financijske 

potpore udrugama u kulturi Općine 

Hercegovac u 2019. godini 

50.000,00 10 12 mjeseci 
siječanj 

2019. godine 

veljača 2019. 

godine 

30 dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

3. 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za dodjelu financijske 

potpore udrugama građana u 2019. godini  
18.000,00 10 12 mjeseci 

siječanj 

2019. godine 

do 

iskorištenja 

planiranih 

sredstava  

30 dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

4. 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za financiranje programa i 

projekata udruga iz područja udruga mladih 

ili udruga za mlade iz Proračuna Općine 

Hercegovac u 2019. godini 

20.000,00 3 12 mjeseci 
srpanj 2019. 

godine 

kolovoz 

2019. godine 

30 dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

5. 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za dodjelu financijske 

potpore udrugama za  

investicijska ulaganja na nekretninama 

50.000,00 2 12 mjeseci 
veljača 2019. 

godine 

travanj 2019. 

godine 

30 dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

6. 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni poziv za sufinanciranje projektne 

dokumentacije poljoprivrednika na 

natječaje po razvojnim mjerama 

10.000,00 15 12 mjeseci 
siječanj 

2019. godine 

do 

iskorištenja 

planiranih 

sredstava 

30 dana od dana 

donošenja 

odluke o 

financiranju 

 


