
            
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA GRADEC 

     Općinski načelnik  

KLASA: 008-01/21-01/6 

URBROJ: 238/09-02-21-1 

Gradec, 15. siječnja 2021. 

  

             Temeljem članka 4. 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 5. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna 

Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/2016), članka 27. Statuta Općine Gradec 

(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 23/09, 13/13, 8/18 i 11/18), Općinski načelnik Općine Gradec 

donosi 

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih poziva financiranja udruga u 2021. godini  

iz proračuna Općine Gradec  

Članak 1. 

 Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će 

raspisivati Općina Gradec u 2021. godini, području, nazivu i planiranom vremenu objave 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. 

Članak 2. 

 Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama te će 

Općina Gradec prema potrebi raspisati i dodatne natječaje ili javne pozive, ovisno o raspoloživosti 

financijskih sredstava.  

Članak 3. 

 Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Gradec za 

2021. godinu te se Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira u tablici u Prilogu koja je sastavni 

dio ove Odluke. 

 

 

 



Članak 4. 

 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Općine 

Gradec. 

                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK: 

Ljubica Ambrušec, mag.ing.agr.



 

 

 

 

r. 

br. 

Naziv upravnog odjela Naziv natječaja Područje Planirano vrijeme objave 

natječaja/poziva 

Ukupan iznos 

raspoloživih 

sredstava 

Raspon 

sredstava 

Očekivani broj 

programa i 

projekata 

 

1. 

 

Jedinstveni upravni odjel 

 

Javni poziv za podnošenje prijava 

za dodjelu financijskih potpora 

programima/projektima udruga 

za 2021. godinu po područjima:  

 

Javne potrebe 

 

- kultura 

 

 

 

 

ožujak/travanj 2021. godine 

 

 

 

 

40.000,00 kn 

 

 

 

 

1.000,00 – 

30.000,00 

 

 

 

3 

 

 

- sport, 

 

 

ožujak/travanj 2021. godine 

 

 

220.000,00 kn 

 

 

1.000,00-

80.000,00 

 

10 

 

 

- socijalna skrb, 

humanitarna 

djelatnost, ostale 

društvene-socijalne 

djelatnosti zabavne i 

gastronomske 

djelatnosti 

 

 

ožujak/travanj 2021. godine 

 

85.000,00 kn 

 

1.000,00- 

20.000,00 

 

10 

        

        

 


