
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 19/17) i članka 46. Statuta Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije“ broj 6/13), dana 15. siječnja 2018. općinski načelnik Općine Gola donio je 

 

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I  

PROJEKATA  UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE GOLA U 2018. GODINI 

 

 

Članak 1. 

Sukladno Proračunu Općine Gola za 2018. godinu, raspisat će se javni natječaj za prijavu projekata i programa od interesa za opće dobro 

koje provode udruge u 2018. godini. 

 

Članak 2. 

Javni natječaj će se raspisati za područja, u iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog 

programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti i financirati, kako slijedi: 

 

 

Red. 

br. 

Naziv tijela Naziv natječaja Ukupna  

vrijednost 

natječaja 

Okvirni 

broj 

planiranih 

ugovora 

Financijska 

podrška se 

ostvaruje na 

rok  

Datum 

raspisivanja 

Javnog 

natječaja 

Okvirni datum 

za ugovaranje 

1.  Općina Gola- Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za 

financiranje 

provedbe 

programa/projekata 

javnih potreba u 

sportu na području 

Općine Gola u 2018. 

godini 

 

 

 

630.000,00 

kuna 

 

      11 

 

  

 

do 31.12.2018. 

 

 

 

siječanj 2018. 

 

Najkasnije 60 

dana od zadnjeg 

dana za dostavu 

prijava 



2. Općina Gola – 

Jedinstveni upravni odjel 

Javni natječaj za 

financiranje 

provedbe 

programa/projekata 

javnih potreba u 

kulturi na području 

Općine Gola u 2018. 

godini  

 

 

220.000,00 

kuna 

 

       9 

 

do 31. 12. 2018.  

 

travanj 2018. 

Najkasnije 60 

dana od zadnjeg 

dana za dostavu 

prijava 

3.  Općina Gola – 

Jedinstveni upravni odjel 

Javni natječaj za 

financiranje 

provedbe 

programa/projekata 

udruga civilnog 

društva na području 

Općine Gola u 2018. 

godini  

 

 

140.000,00 

kuna 

    

 

 

        9 

 

 

 

do 31. 12. 2018. 

 

 

 

travanj 2018. 

Najkasnije 60 

dana od zadnjeg 

dana za dostavu 

prijava 

 

 

Članak 3. 

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 19/17) i Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Općine Gola, (KLASA: 007-01/16-01/11, URBROJ: 2137/06-16-1 od 10.  veljače 2016.). 

 

Članak 4. 

Ovaj Godišnji plan dostavit će se Uredu za udruge Vlade RH i objaviti na internetskim stranicama Općine Gola www.gola.hr  

 

KLASA: 007-01/18-01/02 

URBROJ: 2137/06-18-1 

Gola, 15. siječnja 2018. 

 

             OPĆINSKI NAČELNIK: 

           Stjepan Milinković, dr. med.  

http://www.gola.hr/

