
 
Na temelju članka 8. stavka 1. 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) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Štefanje 

(„Službeni vjesnik Općine Štefanje“ broj 02/17), a na prijedlog općinskog načelnika, Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje, dana 14. veljače 2020. godine, donosi  

 

I. IZMJENE GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE 

DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU OPĆINE ŠTEFANJE ZA 2020. GODINU 

 

I. 

 
U Godišnjem planu raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje djeluju na području Općine 

Štefanje za 2020. godinu, KLASA: 402-08/20-01/01, URBROJ: 2110/03-03-20-01 od 10. siječnja 2020. godine, točka I. mijenja se i glasi:  

 

R. 
br. 

Naziv 
davatelja 

financijskih 
sredstava 

Naziv natječaja  

Ukupna 
vrijednost 
natječaja 

(kn) 

 
Planirani 
mjesec 
objave 
javnog 

natječaja  

Okvirni broj 
planiranih 
ugovora 

Raspon sredstava namijenjen za 
financiranje pojedinog 

programa/projekta/aktivnosti/kuna  

 
Financijska 

podrška 
ostvaruje se 

na rok  

 
 
 

Napomena 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jedinstveni 
upravni odjel  

Javni natječaj za 
dodjelu financijske 
potpore udrugama 

koje djeluju na 
području Općine 
Štefanje u 2020. 

godini  

260.000,00   

 

 

 

 

Svibanj 2020.g. 
 

8  

- za razvoj civilnog društva, rad s djecom 
i mladim te promicanje obiteljskih 
vrijednosti, zaštita okoliša, razvoj 
obrtništva i gospodarstva, razvoj 
obrazovanja i kulture, zdravstvena i 
socijalno humanitarna zaštita te 
promicanje i očuvanje vrijednosti 
Domovinskog rata: od 5.000,00 do 

50.000,00 kn;  

- za razvoj sporta odnosno rada 
sportskih udruga koji se odnosi na sport i 
rekreaciju te promicanje zdravog načina 
života: od 5.000,00 do 40.000,00 kn.  

 
 

 

 

 

do 31.12.2020. 

 
 
 

Javnim natječajem se 
pozivaju udruge koje 
djeluju na području 
Općine Štefanje da 

prijave svoje 
programe/projekte, a 

koji doprinose 
zadovoljavanju javnih 
potreba u društvenim 

djelatnostima i 
ispunjavanju ciljeva i 
prioriteta definiranim 
javnim natječajem.   



 
 

II. 

Ove Izmjene Godišnjeg plan stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Štefanje, www.stefanje.hr i oglasnoj ploči 

Općine Štefanje.  

 

KLASA: 402-08/20-01/01 

URBROJ:  2110/03-03-20-02 

Štefanje, 14. veljače 2020. godine  

 

                  PROČELNICA:  

                   Mirela Novaković, mag.oec., v.r. 

 

http://www.stefanje.hr/

