
 
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 10. ožujka 2022. 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 2022. 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 2022. godinu, KLASA: 402-02/22-01/01, URBROJ: 2110/03-03-22-01 od 17. siječnja 2022. godine, točka I. mijenja se i glasi:  

  

 

R. 
br. 

Naziv 
davatelja 

financijskih 
sredstava 

Naziv natječaja 
(oznaka aktivnosti 

u proračunu) 

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 

1. 

 
 
 
 

Općina 
Štefanje – 
Jedinstveni 

upravni odjel 

Javni natječaj za 
financiranje programa 
i projekata udruga u 
kulturi koje djeluju na 

području Općine 
Štefanje (Akt. 

A101106; A101001; 
A101102) 

29.000,00  

 

 

Travanj/svibanj 
2022. 

 

5 od 1.000,00 kn  do 10.000,00   

 
 

 

do 31.12.2022. 

Javni natječaj provodi 
se za promicanje 

kulture kroz djelatnost 
udruga građana, 

programe i projekte 
usmjerene razvoju 
kulture na području 

Općine Štefanje, 
očuvanju tradicije i 
običaja, organizaciji 

manifestacija i 
društvenih događanja 

2. 

 
 

Općina 
Štefanje – 
Jedinstveni 

upravni odjel  

Javni natječaj za 
financiranje programa 
i projekata udruga u 

sportu koje djeluju na 
području Općine 

Štefanje (Akt. 
A100901) 

66.000,00   

 
 

Travanj/svibanj 
2022.  

4 od 1.000,00 do 50.000,00   

 
 
 

do 31.12.2022. 

Javni natječaj provodi 
se za promicanje 

sporta i rekreacije, 
zdravog načina života 

kroz sportska 
natjecanja i 

obilježavanja 
sportskih događanja  

 



 
II. 

Godišnji plan izrađen je sukladno Proračunu Općine Štefanje za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.  

III. 

 Godišnji plan je aproksimativan i biti će ažuriran prema potrebi ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava i potreba Općine Štefanje.  

IV. 

Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Štefanje, www.stefanje.hr i oglasnoj ploči Općine Štefanje.  

 

KLASA: 402-02/22-01/01 

URBROJ:  2110/03-03-22-02 

Štefanje, 10. ožujka 2022. godine  

 

                  PROČELNICA:  

                   Ana Šimunec, mag.soc.polit., v.r. 

 

http://www.stefanje.hr/

