
 
  
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 

   Općinski načelnik 
 

KLASA: 402-08/18-01/21 
URBROJ: 2188/02-01-18-1 
Rokovci, 19. prosinca 2018. godine 

 
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 47. Statuta 
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.2/13 i 2/18), Općinski 
načelnik Općine Andrijaševci dana 19. prosinca 2018. godine donosi slijedeći 

 
 

Godišnji plan javnih natječaja 
za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Andrijaševci 

za 2019. godinu 
 
 

I. 
Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje provode 

udruge u Općini Andrijaševci (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih 
natječaja tijekom 2019. godine. 

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

Općina Andrijaševci zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plan javnih natječaja za financiranje 
programa i projekata koje provode udruge u Općini Andrijaševci za 2019.godinu tijekom tekuće 
kalendarske godine. 

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

 
II. 

 Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj 
internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr . 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Damir Dekanić, dipl.ing.šum. 

 
 
Privitak: 

- Tablica  
 

Dostaviti: 
1. Općina Andrijaševci, Jedinstveni upravni odjel, ovdje 
2. Službena stranica Općine Andrijaševci www.andrijasevci.hr, na objavu 
3. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, info@udruge.vlada.hr, na objavu 

 

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


 

Redni 
broj 

Naziv      
upravnog     

tijela 

Naziv natječaja 
(oznaka aktivnosti u proračunu) 

Ukupna 
vrijednost 
natječaja 

(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 (JUO) 

Javni natječaj za financiranje 
programa i projekata koje provode 
udruge na području Općine 
Andrijaševci  u 2019. godini 
 (Aktivnost: A100120 Donacije 
udrugama iz područja 
gospodarstva; Aktivnost: A100110 
Socijalna skrb, Aktivnost: A100120 
Kultura; Aktivnost: A100140 Sport i 
rekreacija; Aktivnost: A100190 
Ostale društvene djelatnost, ; 
A100190 Ostale društvene 
djelatnosti ) 

248.000,00 do 15 
sklapanja ugovora o 
dodjeli sredstava do 
31.12.2019. godine 

21.12. 2018. 21.1.2019. 

60 dana od 
isteka roka za 

dostavu 
prijava 

2. 

Zajednica 
športskih 
udruga 
općine 

Andrijaševci 
(ZŠU OA) 

Javni natječaj za financiranje 
godišnjih programa udruga u sportu 
za 2019.godinu  
(sukladno članku 76. Zakona o 
sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 
86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) 

421.000,00 6 

sklapanja ugovora 
o dodjeli 

sredstava do 
31.12.2019.godine 

21.12.2018. 21.1.2019. 

60 dana od 
isteka roka 
za dostavu 

prijava 

 


