
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" broj 26/15) i članka 7. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge iz sredstava proračuna  Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 1/19), Župan Šibensko-kninske županije  

donosi 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I 

PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE U 2020. GODINI 

Članak 1. 

Sukladno Proračunu Šibensko-kninske županije za 2020.g., raspisat će se javni natječaj za prijavu projekata i programa od interesa za opće 
dobro koje provode udruge u 2020. godini. 

Članak 2. 

Javni natječaj će se raspisati za područja, u iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa 
odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti i financirati, kako slijedi: 

 
Red. 
br. 

    Naziv tijela 
   (davatelj financijskih 
            sredstava) 

 
Naziv natječaja 

     Ukupni iznos                 
raspoloživih  

       sredstava 

Očekivani broj  
  planiranih 
    ugovora  

Planirano vrijeme 
objave javnog  

natječaja 

Okvirni datum  
za ugovaranje 

  1. Upravi odjel za zdravstvo i 
Socijalnu skrb Šibensko- 
kninske županije  

Javni natječaj za  
financiranje  
provedbe 
programa/projekata 
udruga iz područja 
zdravstvene  
zdravstvene zaštite,  
socijalne skrbi i  
veteranskih udruga i  
udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata 

 
 

       
 
         620.000,00 

 
 

 
 

60 

 
 
     
 
    siječanj-veljača 
           2020.g. 

 
 
 
Najkasnije 120 dana 
od zadnjeg dana za dostavu 
prijava 



  2. Upravni odjel za prosvjetu, 
znanost, kulturu i sport 

Javni natječaj za  
financiranje  
provedbe 
programa/projekata   
udruga s područja kulture 

 
 

1.135.000,00 

 
 

70 

 
 

siječanj 2020.g. 

  
Najkasnije 120 dana 
od zadnjeg dana za dostavu 
prijava 

  3. Zajednica sportova 
Šibensko-kninske 
županije 

Javni natječaj za  
financiranje  
provedbe 
programa/projekata   
udruga s područja sporta 

 
 

1.800.000,00 

 
 

 90 

 
 

siječanj 2020.g. 

 
Najkasnije 120 dana 
od zadnjeg dana za dostavu 
prijava 

4.   Upravni odjel za  
poljoprivredu i ruralni  
razvoj 

Javni natječaj za  
financiranje  
provedbe 
programa/projekata   
udruga iz područja 
poljoprivrede 

 
 

 320.000,00 

 
 

    20 

 
   
     veljača-ožujak 
   2020.g. 

 
Najkasnije 120 dana 
od zadnjeg dana za dostavu 
prijava 

5.  Javni natječaj za  
financiranje  
provedbe 
programa/projekata   
udruga za ravoj lovstva 
 

 
 

   67.000,00 

 
 

       23 

 
    
   siječanj-listopad  
   2020.g. 

 
 
Najkasnije 120 dana 
od zadnjeg dana za dostavu 
prijava 

6. Upravni odjel za zaštitu  
okoliša i komunalne 
 poslove 

  
    50.000,00 

 
      10  

 
   siječanj 2020.g. 

Najkasnije 120 dana 
od zadnjeg dana za dostavu 
prijava 

 

Članak 3. 

Na raspisivanje javnog natječaja, sastavljanje natječajne dokumentacije, ocjenjivanje, ugovaranje i nadzor korištenja utroška sredstava 
primjenjivat će se Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 
udruge ("Narodne novine" br. 26/15) i  Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava 
proračuna  Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 1/19). 

 

 



Članak 4. 

Ovaj Godišnji plan dostavit će se Uredu za udruge Vlade RH i objaviti na internetskim stranicama Šibensko-kninske županije. 

 

KLASA: 007-01/20-01/1 

Urbroj: 2182/1-06-20-1 

Šibenik, 08. siječnja 2020.g.                 

 

                                                                                                                                                             ŽUPAN: 

   Goran Pauk, dipl.oec. 

 

  

 

  


