
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVATSKA DUBICA 

Općinska načelnica 

 

KLASA: 402-08/21-01/01 

URBROJ: 2176/10-01-21-1 

Hrvatska Dubica, 11. ožujka 2021. 

 

  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), članka 7. Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Općine Hrvatska 

Dubica („Službeni vjesnik“, broj: 51/16) i Odluke o utvrđivanju aktivnosti udruga od interesa 

za opće dobro i njihovom financiranju iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica („Službeni 

vjesnik“, broj: 51/16), općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica donosi 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja natječaja za financiranje programa udruga tijekom 2021. godine 

 

 

Članak 1. 

       Ovim Godišnjim planom raspisivanja natječaja za financiranje programa udruga tijekom 

2021. godine (u nastavku: Godišnji plan) definiraju se natječaji za dodjelu financijskih 

sredstava iz proračuna Općine Hrvatska Dubica za 2021. godinu („Službeni vjesnik“, broj: 

86/20) za programe od interesa za opće dobro koje provode udruge i to: ukupna vrijednost 

raspoloživih sredstava za provedbu natječaja, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje 

pojedinog programa, projekta i jednokratne aktivnosti, okvirni broj planiranih ugovora, 

okvirni datum raspisivanja natječaja, način raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna, rok 

na koji se ostvaruje financijska podrška po potpisanomu ugovoru. 

           Godišnji plan definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ovoga Godišnjeg 

plana. 

Članak 2. 

 
            Godišnji plan okvirnog je karaktera i podložan je promjenama, te će prema potrebi, 

ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava, isti biti dopunjen ili izmijenjen. 

  

Članak 3. 

 
            Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Općine Hrvatska Dubica. 
 
 

        OPĆINSKA NAČELNICA 

 

          Ružica Karagić, dipl.oec. 



GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja natječaja za financiranje udruga tijekom 2021. godine - 

za dodjelu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica tijekom 2021. godine 

za programe od interesa za opće dobro koje provode udruge 

 

 

 

Naziv upravnog tijela za 

provedbu natječaja 

 

Jedinstveni upravni odjel 

Programi od interesa za opće 

dobro koje provode udruge 

Financiranje udruga čija aktivnost doprinosi zadovoljavanju 

javnih potrebna i ispunjavanje ciljeva i prioriteta definiranih 

Odlukom o utvrđivanju aktivnosti udruga od interesa za opće 

dobro  i njihovom financiranju iz proračuna Općine Hrvatska 

Dubica („Sl. vjesnik“ broj:  51/16) 

 

Okvirni datum raspisivanja 

natječaja 

 

ožujak/2021. 

 

Ukupna vrijednost natječaja 

 

140.000,00 kuna 

Okvirni broj planiranih 

ugovora 

 

8 

Financijska podrška se 

ostvaruje na rok 

 

31. prosinca 2021.  

Napomena  

 


