
 

 

 

 

 

  

 

 
KLASA: 402-08/16-01/03 
URBROJ: 2105/03-01-16-1 
Novigrad, 20. siječnja 2016. 
 

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 br. 26/15), Grad Novigrad-
Cittanova kao davatelj financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz proračuna 
Grada Novigrada-Cittanova izrađuje  i objavljuje  

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja 

I.  

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, 

nazivu i planiranom vremenu objave javnog 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. 

II. 

Godišnji plan raspisivanja  javnih natječaja izrađen je u posebnoj tablici koja čini sastavni dio ove 

Odluke. 

III. 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja je okvirni i promjenjivog je karaktera, jer  Grad Novigrad-

Cittanova pridržava pravo  raspisivanja dodatnih natječaja odnosno pravo na promjenu postojećih 

natječaja, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava. 

IV. 

Ova Odluka objaviti će se na službenim internetskim stranicama Grada Novigrada-Cittanova i  Ureda za 

udruge Vlade Republike Hrvatske.  
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Prilog br. 1 – Tablica godišnji plan raspisivanja javnih natječaja 

 

 

 

 

 
   

 
 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA  
 

Davatelj financijskih sredstava: Grad Novigrad Cittanova 

Područje provedbe – prioritetno 
područje 

Naziv natječaja Planirano 
vrijeme 
objave 

natječaja 

Ukupan  
iznos 

raspoloživih 
sredstava 

Najmanji i najviši 
iznos namijenjen za 

financiranje 
pojedinog programa 

ili projekta 

Očekivani 
broj 

programa ili 
projekata 
koji će se 

ugovoriti za 
financiranje 

1. Kultura 
2. Gospodarstvo 
3. Zaštita životinja, poljoprivreda, 

ribarstvo, šumarstvo i lovstvo, 
4. Zdravstvo,  
5. Socijalna skrb  
6. Razvoj civilnog društva, 
7. Obrazovanje  i predškolski 

odgoj  
8. Sport, rekreacija i tehnička 

kultura. 
 

Natječaj za 
financiranje 
programa i 
projekata udruga 

 iz Proračuna 
Grada Novigrada-
Cittanova za 
2016. godinu 

 

Kraj siječnja 
2016. 

344.00,00 kn 1.000,00 -  
50.000,00 
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