
 
R E P U B L I K A      H R V A T S K A  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
O P Ć I N A   J E L S A 

Načelnik 
 
KLASA: 402-04/18-01/1 
URBROJ: 2128/02-18-1 
Jelsa, 08. siječnja 2018 g. 

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 26/15.), te članka  48. Statuta Općine Jelsa («Službeni glasnik Općine  Jelsa», broj: 
05/13 i 8/13),  načelnik Općine Jelsa donosi 
         

Godišnji plan javnih natječaja 
za financiranje i ugovaranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Općine Jelsa za 2018 godinu 
 

I. 
Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje i ugovaranje projekata i 

programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Jelsa ( u 
daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih natječaja tijekom 2018. godine. 

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 
planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, 
rasponu sredstava namjenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, 
očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje, i ovisno o vrsti 
javnog natječaja, druge podatke. 
  Godišnji plana raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio 
ovog Plana. 
 

II. 
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na službenoj 

stranici Općine Jelsa, www.jelsa.hr. 
 
         NAČELNIK: 
 
                Nikša Peronja, dipl iur. 
 
Privitak:   

-    Tablica 
     

Dostaviti:   
1. Općina Jelsa,Jedinstveni upravni odje , ovdje 
2. Službena stranica Općine Jelsa, www.jelsa.hr na objavu 
3. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, info@udruge.vlada.hr, na objavu 

 



Godina:   2018. 

Godišnji plan natječaja za financiranje  projekata/programa od interesa za opće dobro  koje  
provode udruge na području  Općine Jelsa za 2018. godinu 

 

R. 
br. 

Naziv 
upravnog 

odjela 
(kratica) 

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u proračunu) 
Ukupna 

vrijednost 
natječaja (kn) 

Okvirni broj 
planiranih 
ugovora 

Financijska podrška se 
ostvaruje na rok od 

Okvirni datum 
raspisivanja 

natječaja 

1. 

JUO Općine 
Jelsa   

 Javni natječaj za financiranje projekata/programa 
udruga u okviru Javnih potreba u sportu  
 

 270.000,00 kuna Do 12  od 01. 01. do 31.12. 
2018. godine   Siječanj/veljača 

2. 

JUO Općine 
Jelsa   

 Javni natječaj za financiranje projekata/programa 
udruga u okviru Javnih potreba u kulturi na području 
Općine Jelsa (kulturne manifestacije) 
 

165.000,00 kuna 
  Do  12 od 01. 01. do 31.12. 

2018. godine   Siječanj/veljača 

3. 

JUO Općine 
Jelsa   

 Javni natječaj za financiranje projekata/programa 
udruga u okviru javnih potreba iz područja zdravstvene 
i socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti 
 

75.000,00 kuna Do  10  od 01. 01. do 31.12. 
2018. godine   Siječanj/veljača 

4. 

JUO Općine 
Jelsa   

 Javni natječaj za financiranje projekata/programa 
udruga u okviru javnih potreba iz ostalih područja od 
interesa za opće dobro 
 

95.000,00 kuna  Do 10  od 01. 01. do 31.12. 
2018. godine    Siječanj/veljača 

 
 
 
 
 
 
 


