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Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), članka 8. Uredbe 

o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) i članka 
44. Statuta Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 45/2013), Općinski načelnik Općine 
Vojnić, dana 29. siječnja  2016. godine donosi slijedeći 

 
 

Godišnji plan javnih natječaja 
za financiranje programa i projekata udruga od interesa 

za Općini Vojnić  za 2016. godinu 

 
I. 

Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje 
provode udruge u Općini Vojnić (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih 
natječaja tijekom 2016. godine. 

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 
planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, 
očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i ovisno o vrsti javnog 
natječaja, druge podatke. 

Općina Vojnić zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plan javnih natječaja za financiranje 
programa i projekata koje provode udruge u Općini Vojn ić  za 2016.g. tijekom tekuće 
kalendarske godine.  

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio 
ovoga Plana. 

 
II. 

Ovaj Godišnji plan objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine  Vojnić, 
www.vojnic.hr. 

 
                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK 

                Nebojša Andrić 
Privitak: 

- Tablica 
 
Dostaviti: 

1.   Službena stranica Općine Vojnić  www.vojnic.hr, 
2.   Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, info@udruge.vlada.hr  
3.   Pismohrana6

http://www.vojnic.hr/
http://www.vojnic.hr/
mailto:info@udruge.vlada.hr


Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za 
Financiranje programa/projekata udruga od interesa za Općinu Vojnić u 2016. godini 

 
R.br. Naziv 

tijela 
Naziv  natječaja Područje Vrijednost po 

području u 
kunama 

Okvirni broj 
planiranih 
ugovora 

Financijska 
podrška se 

ostvaruje na 
rok do 

Okvirni 
datum  

raspisivanje 
natječaja 

Okvirno 
razdoblje 

potpisivanja 
ugovora 

1. 

JUO 

Javni natječaj za predlaganje 
programa i projekata javnih potreba 

Općine Vojnić za 2016. godinu 

 

 

Kultura 10.000,00 2 31.12.2016. Ožujak 
2016. 

30 dana od 
donošenja 

odluke 

 

2. 

JUO 

Javni natječaj za predlaganje 
programa i projekata javnih potreba 

Općine Vojnić za 2016. godinu 

 

 

Sport  80.000,00 2 31.12.2016. Ožujak 
2016. 

30 dana od 
donošenja 

odluke 

 

3. 

JUO 

Javni natječaj za predlaganje 
programa i projekata javnih potreba 

Općine Vojnić za 2016. godinu 

Razvoj civilnog društva 
(zaštita i promicanje ljudskih 
prava, manjinskih društvenih 

skupina, zaštita zdravlja, 
prirode, okoliša, socijalnog 

poduzetništva, demografske 
političke kulture i sl.) 

 

 

260.000,00 8 31.12.2016. Travanj 
2016. 

30 dana od 
donošenja 

odluke 

 

 

 


