REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
NAČELNIK
Kolodvorska 2, 31402 Semeljci
Telefon: 031/856-310 Faks: 031/856-198
E-mail: nacelnik@semeljci.hr

Klasa: 007-02/18-01/01
Ur. broj: 2121/07-02/18-2392
Semeljci, 13. prosinca 2018. godine

Temeljem 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 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Semeljci ("Službeni Glasnik Općine Semeljci" broj 2/16) i članka 58. Statuta Općine Semeljci
(«Službeni Glasnik Općine Semeljci» broj 2/13 i 1/18), Općinski načelnik Općine Semeljci,
dana 12. prosinca 2018. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN
Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2019. godini
iz proračuna Općine Semeljci
Članak 1.
Ovim se Planom definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava
koje će raspisivati Općina Semeljci u 2019. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj
planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska
podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.
Članak 2.
Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan
promjenama, te će prema potrebi Općina Semeljci 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
Semeljci za 2019. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u
prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom Glasniku
Općine Semeljci», na internetskoj stranici Općine Semeljci i oglasnoj ploči.

R. br.

1.

Naziv upravnog
odjela

Naziv natječaja i oznaka aktivnosti
u Proračunu

Ukupna vrijednost
natječaja

Natječaj za prijavu projekata i
institucionalnu podršku
515.000,00
udrugama za 2019. godinu u
kategorijama:
Javne potrebe u sportu i rekreaciji
kapitalne donacije
(program 5000 i 5010, aktivnost
250.000,00;
A500001, A501001, A502001,
tekuće donacije
K5090, T509001)
220.000,00
Javne potrebe u kulturi (program
5040;
aktivnost
A504001;
120.000,00
proračunska pozicija 113.-118.)
Jedinstveni upravni
Tekuće donacije udrugama mladih
odjel Općine
(program
5050;
aktivnost
Semeljci
20.000,00
A505001; proračunska pozicija
119.)
Tekuće donacije udrugama građana
(program
8000;
aktivnost
40.000,00
A800001; proračunska pozicija
138.-139.)
Dodjela sredstava dobrovoljnim
vatrogasnim društvima sukladno
100.000,00
zakonskim obvezama (Program
3000, Aktivnost T300001)

Okvirni broj
Okvirni datum
Financijska podrška Očekivani datum
planiranih ugovora raspisivanja natječaja se ostvaruje na rok ugovaranja projekta
do:
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5

siječanj 2019. godine

31.12.2019.

Veljača/ožujak 2019.
godine
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