
R.br.
Naziv upravnog 

odjela:
Naziv natječaja: Prioritetna područja:

Ukupna vrijednost 

natječaja (kn):

Okvirni datum raspisivanja 

natječaja:

Okvirni broj planiranih 

ugovora:

Financijska podrška se 

ostvaruje na rok od:

Kultura, kulturno-turističke manifestacije i 

poticanje kulturno umjetničkog amaterizma

Ostale društvene djelatnosti (umirovljenici,  

braniteljske udruge i dr.)

Sport i sportske manifestacije 

Gospodarstvo, poljoprivreda i ruralni razvoj

2. 
Jedinstveni 

upravni odjel

II. Javni poziv za financiranje 

programa i projekata udruga 

koji su od interesa za Općinu 

Kalnik u 2018. godini

Sport i sportske manifestacije 40.000,00 Studeni 2018. 2 01.01.2018. - 31.12.2018.

                OPĆINSKI NAČELNIK:

               Mladen Kešer, bacc.ing.agr.   

                REPUBLIKA HRVATSKA

            KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 

                            ŽUPANIJA

                    OPĆINA KALNIK

                     Općinski načelnik

          Članak 1. Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018. godini, KLASA: 007-01/18-01/01, URBROJ: 2137/23-18-1 od 10. siječnja 2018. 

godine (u nastavku: Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja), nakon utvrđenih izmjena i dopuna glasi: 

          "Općina Kalnik u 2018. godini planira raspisivanje javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018. godini, kako slijedi: 

Kalnik, 2. studenoga 2018.

Članak 2. 

          Ostale odredbe Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja ostaju neizmijenjene.

          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.), članka 9. Pravilnika o financiranju 

programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 8/16.)  i članka 46. Statuta Općine Kalnik ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18.) 

općinski načelnik Općine Kalnik utvrđuje

IZMJENE I DOPUNE 

GODIŠNJEG PLANA RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA 

za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2018. godini 

Članak 1.

Članak 3.

          Ove izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Kalnik i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

KLASA: 007-01/18-01/01 

URBROJ: 2137/23-18-2

10 01.01.2018. - 31.12.2018.1.
Jedinstveni 

upravni odjel

Javni poziv za financiranje 

programa i projekata udruga 

koji su od interesa za Općinu 

Kalnik u 2018. godini

Veljača 2018.119.000,00


