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Duga Resa, 02. siječnja 2018.  
 

Temeljem članka 4. i 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. 
Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13, 01/15 i 06/17) i 
članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duge 
Rese dana 02. siječnja 2018. godine donosi 
 

Zaključak  
o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i 

projekta za opće dobro koje provode udruge u 2018. godini 
 

I. 
Godišnjim planom raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekta od 
interesa za opće dobro koje provode udruge definira se, tijekom 2018. godine,provoĎenje 
dva javna natječaja za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga  od 
interesa za Grad Dugu Resu. 
Sredstva su osigurana u Proračunu Grada za 2018. godinu. 
U godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja u 2018. godini navedeno je tijelo koje 
provodi javne natječaje, nazivi javnih natječaja, okvirni datum objave, visina financijskih 
sredstava, programska područja te okvirni broj ugovora, visina financijske podrške, trajanje 
financiranja, rok raspisivanja i ugovaranja po provedenom javnom natječaju. 
 

II. 
Sastavni dio ovog Zaključka je tablični prikaz Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja 
za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području Grada Duge Rese u 2018. godini. 
 

III. 
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv, te Grad Duga 
Resa zadržava  pravo raspisivanja dodatnih javnih natječaja odnosno promjene plana ovisno 
o raspoloživosti financijskih sredstava. 

IV. 
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja u 2018. godini dostavlja se Uredu za udruge. 
 

V. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja, a objaviti će se u 
Službenom glasniku Grada Duga Rese i web. stranici Grada Duge Rese.  

 
                                                                                                     GRADONAČELNIK: 

Tomislav Boljar, emba.  
 
 
DOSTAVITI: 

1. Ured za udruge 
2. Upravni odjel za proračun, financije, 
       javne prihode i gradsku riznicu 
3. Objava (Službeni glasnik i web stranica Grada) 
4. Dokumentacija  
5. Pismohrana 

 


