
     REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
   OPĆINA FERIČANCI
      Općinski načelnik
KLASA: 402-01/19-01/03
URBROJ: 2149/03-19-01-02
Feričanci,    09. siječnja 2019. godine

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata  za  opće  dobro  koje  provode  udruge  („Narodne  novine“  broj  26/15)   i  Proračuna  Općine
Feričanci za 2019. godinu (“Službeni glasnik Općine Feričanci br. 10/18), Općinski načelnik donosi dana
09. siječnja 2019. godine

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga  

iz Proračuna Općine Feričanci  u 2019. godini

I.

Godišnji plan javnih poziva/natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području i nazivu
javnog  poziva/natječaja,  ukupnom  iznosu  raspoloživih  sredstava,  očekivanom  broju
programa/projekata/manifestacija  koji  će  se  ugovoriti  za  financiranje,  planirano  vrijeme  objave  i
završetka javnog poziva/natječaja te okvirni datum sklapanja ugovora. 

Općina Feričanci će raspisati javne pozive i natječaje u 2019 godini kako slijedi:



 

GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga  

iz Proračuna Općine Feričanci  u 2019. godini

R.
broj

Naziv tijela Naziv natječaja 

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.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje sporta

180.000,00 5 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju

2.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje kulture

80.000,00 2 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g.

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju

3.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje  
civilnog društva (i 
ostalih javnih 
potreba ) 

106.000,00 5 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g. 

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju

4.

OPĆINA
FERIČANCI

Javni natječaj za 
financiranje 
programa/projekata 
udruga za razvoj i 
promicanje  
vjerskih zajednica

32.000,00 2 12 mj
SIJEČANJ

2019.g.
VELJAČA

2019.g. 

15 dana od
dana

donošenja
odluke o

financiranju



II.

Općina Feričanci zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih poziva/natječaja u 2019.g. tijekom
kalendarske godine.

III.

Ovaj godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz
Proračuna Općine  Feričanci  u 2019. godini  objavit će se na službenim stranicama Općine  Feričanci:
www.opcina-fericanci.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

IV.

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu s danom objave u Službenom glasniku  Općine Feričanci. 

                                                                                                               Općinski načelnik:
                                                                                                                 Marko Knežević, prof


