
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA MOTOVUN 

 Općinski načelnik  

 

KLASA: 007-01/17-01/ 02 

URBROJ: 2163/05-04-17- 1 

Motovun, 09. veljače 2017. godine 

 

 Na temelju 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), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode 

organizacije civilnog društva (Službene novine Grada Pazina br. 02/17), te članka 48. Statuta 

Općine Motovun (Službene novine Grada Pazina br. 10/13), Načelnik Općine Motovun 

objavljuje  

 

GODIŠNJI PLAN 

 

raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa, projekata i 

manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine 

Motovun za 2017. godinu 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Planom definiraju javni pozivi i natječaji za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine 

Motovun koje će raspisivati Općina Motovun tijekom 2017. godine, programsko područje, 

planirano vrijeme objave natječaja, ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon sredstava 

namijenjen za sufinanciranje pojedinog programa, odnosno projekta ili manifestacije, 

očekivani broj programa, projekata i manifestacije koji će se ugovoriti za financiranje.  

 

Članak 2. 

 

 Plan raspisivanja javnih poziva i natječaja izrađen je u posebnoj tablici (Prilog 1), koja čini 

sastavni dio ovog Plana.  

 

Članak 3. 

 

Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv, te Općina ima pravo 

raspisivanja dodatnih natječaja, odnosno pravo promjene postojećih, ovisno o raspoloživosti 

financijskih sredstava.  

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine 

Motovun.  

 

 

Načelnik Općine Motovun 

Tomislav Pahović, v.r. 

 



 

GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA OPĆINE MOTOVUN ZA SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI UDRUGA U 2017. GODINI  

 

 

Redni 

broj 

 

Naziv natječaja 

 
Prioritetna područja 

Ukupan iznos 

raspoloživih 

sredstava (u kn) 

 

Raspon sredstava namijenjen za 

financiranje pojedinog 

projekta/programa/manifestacije 

(od do u kn) 

 

Očekivani 

broj 

ugovora 

 

Očekivani 

datum 

raspisivanja 

natječaja 

 

1 . 

 
Javni natječaj za 

financiranje 

programa/ 

projekata/ 

manifestacija od 

interesa za opće 

dobro koje provode 

udruge na području 

Općine Motovun 
 

a) Razvoj civilnog društva 70.000,00 kuna 500,00 – 40.000,00 do 15 veljača 2017. 

2. 

 
b) Kultura 30.000,00 kuna 500,00 – 5.000,00 do 14 veljača 2017. 

3. 

 
c) Sport i rekreacija 20.000,00 kuna 500,00 – 10.000,00 do 6 veljača 2017. 

4. d) Socijalna skrb 4.000,00 kuna 500,00 – 2.000,00 do 5 veljača 2017. 

 

 

 

 

 


