
  

 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA MARKUŠICA 
                  NAČELNIK 
Klasa:007-05/16-01/01 
Ur.broj:2188/05-1/1-16-1 
U Markušici,18.01.2016.G. 

 Na temelju članka 8. Uredbe 

programa i projekata za opće dobro koje provode udruge (

Općine Markušica  (“Službeni vijenik br.11/15

utvrđuje  

raspisivanja javnih poziva/natje

od interesa za opće dobro iz prora

 Godišnji plan javnih poziva/natje

području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natje

sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog prog

očekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji 

druge podatke.  

 Općina Markušica  zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plan

2016.g. tokom kalendarske godine.

 

Ovaj godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natje

programa/projekata/manifestacija od interesa za op

godini objavit će se na službenim stranicama 

Vlade Republike Hrvatske. 

Prilog: Tablica 

 

SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

lanka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

će dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 

Službeni vijenik br.11/15),  Načelnik Općine Markušica dana 18.01.2016.g.

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija 

će dobro iz proračuna Općine Markušica  u 2016. godini

I. 

Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, 

ju, nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih 

sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, 

ekivanom broju programa/projekata/manifestacija koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno 

zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natje

e godine. 

II. 

Ovaj godišnji plan raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje 

programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna  Općine Markušica

e se na službenim stranicama Općine Markušica  www.markusica

1 

terijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

arodne novine“ broj 26/15)  i Proračuna  

ine Markušica dana 18.01.2016.g. 

aja za financiranje programa/projekata/manifestacija  

u 2016. godini 

aja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, 

aja, ukupnom iznosu raspoloživih 

rama/projekta/manifestacije, 

e se ugovoriti za financiranje i eventualno 

poziva/natječaja u 

čaja za financiranje 

ćine Markušica u 2016. 

www.markusica.hr i Ureda za udruge 

 



R. 

br. 

Naziv 

upravnog 

odjela 

(kratica) 

Naziv natječaja (oznaka 

aktivnosti u proračunu) 

Ukupna vrijednost 

natječaja (kn) 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora 

Financijska 

podrška se 

ostvaruje na 

rok od 

Planirani termin objave natječaja 

1. 

JUO   

Javni natječaj za financiranje 

projekata/programa udruga 

u okviru Javnih potreba u 

kulturi na području Općine 

Markušica 

 30.000,00 kuna  6 

od 01. 01. do 

31.12. 2016. 

godine  

ožujak/travanj  2016 

2. 

JUO    

 Javni natječaj za financiranje 

projekata/programa udruga 

u okviru Javnih potreba u 

sportu na području Općine 

Markušica 

 95.000,00 kuna 5  

od 01. 01. do 

31.12. 2016. 

godine   

ožujak/travanj  2016 

3. 

JUO    

 Javni natječaj za financiranje 

projekata/programa udruga 

u okviru javnih potreba iz 

humanitarne djelatnosti, 

područja socijalne i 

zdravstvene skrbi te drugim 

područjima od interesa za 

opće dobro  

50.000,00 kuna    15 

od 01. 01. do 

31.12. 2016. 

godine   

ožujak/travanj  2016 

 


