
R. br. Institucija
Naziv upravnog 

odjela (kratica)
Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu)

Okvirni datum 

raspisivanja 

natječaja

Ukupna vrijednost 

natječaja (kn)

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora

Financijska podrška 

se ostvaruje na rok 

od

Napomena

1. Općina Drnje
Jedinstveni 

upravni odjel

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata 

javnih potreba u sportu na području Općine Drnje u 

2017. godine (Aktivnost 101101)

siječanj 2017. 161.000,00 10 1.1.2017.-31.12.2017.

2. Općina Drnje
Jedinstveni 

upravni odjel

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata 

javnih potreba u kulturi na području Općine Drnje u 

2017. godine (Aktivnost 101001)

siječanj 2017. 21.000,00 10 1.1.2017.-31.12.2017.

3. Općina Drnje
Jedinstveni 

upravni odjel

Javni natječaj za (su)financiranje programa/projekata 

udruga i ostalih organizacija civilnog društva na 

području Općine Drnje u 2017. godine (Aktivnost 

101201)

siječanj 2017. 7.000,00 3 1.1.2017.-31.12.2017.

                      Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

("Narodne novine" broj 26/15) i članka 41. Statuta Općine Drnje ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"  broj 5/14) dana 22. prosinca 2016. općinski načelnik Općine 

Drnje donio je 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA I OSTALIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA                                                                                      

IZ PRORAČUNA OPĆINE DRNJE U 2017. GODINI

                     Sukladno Proračunu Općine Drnje za 2017. godinu raspisat će se javni natječaj za prijavu projekata i programa udruga i ostalih organizacija civilnog društva od interesa 

za opće dobro koje provode udruge u 2017. godini. 

                   Javni poziv će se raspisati za područja, u iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjih za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom 

broju programa i projekata koji će se ugovoriti i financirati kako slijedi: 

Članak 1. 

Članak 2. 



                      Na raspisivanje javnog natječaja, sastavljanje natječajne dokumentacije, ocjenjivanje, ugovaranje i nadzor korištenja utroška sredstava primjenjivat će se Uredba o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15) i Pravilnika o 

financiranju programa i projekta koji su od interesa za Općinu Drnje ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/16).

OPĆINSKI NAČELNIK:

Slavko Loth

Članak 3. 

Članak 4. 

                      Ovaj Godišnji plan dostavite će se Uredu za udruge Vlade RH i objavit će se na internetskim stranicma Općine Drnje www.drnje.hr

KLASA: 402-07/16-01/01

URBROJ: 2137/04-16-1

Drnje, 22. prosinca 2016. 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DRNJE


