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               AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA                                                 stranica 

 

1. 
Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za 

financiranje udruga iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 

2021. godini 

 

1 

2.  
Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu Općine Podravska 

Moslavina 

 

3 

 

 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), 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 8. Odluke o 

utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine 

Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ 6/17. i 9/18) i članka 44. 

Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ br. 1/18.) 

Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 27. prosinca 2020. godine, donosi 

 

GODIŠNJI PLAN 

 

raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za 

financiranje udruga iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2021. godini 

 
Članak 1. 

 

Ovim Godišnjim planom (u daljnjem tekstu: Plan) Općina Podravska Moslavina definira javne 

natječaje i javne pozive (u daljnjem tekstu: natječaji i pozivi) za dodjelu financijskih sredstava 

udrugama iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2021. godini. 

 

Plan sadrži: podatke o područjima, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja i poziva, 

ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, iznosi predviđeni za pojedina područja, raspon sredstava 



namijenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta odnosno jednokratne aktivnosti te 

očekivanom broju programa, projekta odnosno jednokratnih aktivnosti koji će se ugovoriti za 

financiranje. 

 

Članak 2. 

 

Plan je izrađen sukladno programima javnih potreba u športu, kulturi i socijalnoj skrbi na 

području Općine Podravska Moslavina. 

Plan raspisivanja natječaja i poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će prema 

potrebi Općina Podravska Moslavina raspisati i dodatne natječaje ili pozive, ovisno o 

raspoloživosti financijskih sredstava. 

 

Članak 3. 

Sredstva za provedbu natječaja i poziva osigurana su u Proračunu Općine Podravska Moslavina 

za 2021. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i poziva definira se u tablici u prilogu, koja je 

sastavni dio ovog Plana. 

Članak 4. 

 

Ovaj Plan objavljuje se na službenim stranicama Općine Podravska Moslavina. 

 

Članak 5. 

 

Ova Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina. 

 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-20-1 

U Podravskoj Moslavini, 27. prosinca 2020.godine 

 

 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

                    Dominik Cerić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz 

Proračuna Općine podravska Moslavina u 2021. godini 

 

 

Redni 

broj 

Naziv javnog 

natječaja/javnog 

poziva 

Okvirni datum 

raspisivanja 

javnog natječaja 

/javnog poziva 

Ukupna 

vrijednost javnog 

natječaja /javnog 

poziva 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora 

Rok na koji 

se ostvaruje 

financijska 

podrška 

Raspon sredstava 

za financiranje 

programa/projekta 

 Javni 

natječaj/javni 

pozivi za 

financiranje 

programa i 

projekata udruga s 

područja Općine 

Podravska 

Moslavina iz 

sredstava 

Proračuna Općine 

za 2021. godinu u 

kategorijama: 

     

1.  Javne potpore u 

športu 

lipanj 2021. g. 

rujan 2021.g 

130.000,00kuna 10 31.12.2021.g. 500,00kn-

80.000,00kn 

2.  Javne potrebe u 

socijalnoj skrbi 

lipanj 2021. g. 

rujan 2021.g 

11.000,00kuna 4 31.12.2021.g. 500,00kn-

3.000,00kn 

3.  Javne potpore u 

kulturi 

lipnj 2021. g. 

rujan 2021.g 

50.000,00kuna 2 31.12.2021.g. 500,00kn-

50.000,00kn 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik 

Općine Podravska Moslavina, broj 1/18 i 2/20) općinski načelnik Općine Podravska Moslavina 

donosi, 

 

PLAN 

savjetovanja s javnošću za 2021. godinu Općine Podravska Moslavina 

 

I. 

 

Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću za 2021. 

godinu Općine Podravska Moslavina 

 

Naziv akta Nositelj 

izrade 

akta 

Donositelj 

akta 

Planirano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Trajanje 

savjetovanja 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

Drugi 

predviđeni 

načini na 

koje se 



savjetovanja predviđa 

provesti 

savjetovanje 

 

Nacrt prijedloga 

Odluke o 

grobljima 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

Drugo 

tromjesečje 

8 dana Drugo 

tromjesečje 

 

 

 

 

Nacrt Odluke o 

stanovima 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

Drugo 

tromjesečje 

8 dana Drugo 

tromjesečje 

 

 

Nacrt prijedloga 

Programa 

raspolaganja 

poljoprivrednim 

zemljištem 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

Treće 

tromjesečje 

15 dana Treće 

tromjesečje 

Okrugli stol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacrt Prijedloga 

Strategije 

izjednačavanja 

mogućnosti za 

osobe sa 

invaliditetom na 

području 

Općine 

Podravska 

Moslavina 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Općinsko 

vijeće 

Treće 

tromjesečje 

8 dana Treće 

tromjesečje 

 

II. 

Obrazac za sudjelovanje javnosti (putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge) i 

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću prilažu se ovom planu. 

III. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provođenje savjetovanje s javnošću sukladno odredbama 

Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana kao i objavu i dostupnost ovog 

plana na službenoj stranici Općine Podravska Moslavina(www.podravskamoslavina.hr). 

KLASA: 023-05/20-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-20-1 

Podravska Moslavina, 29. prosinca 2020.g. 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

Dominik Cerić 

http://www.podravskamoslavina.hr/


______________________________________________________________________________ 

Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina 

Izdaje Općina Podravska Moslavina 

Urednik: Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina Dominik Cerić 

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina 

Tisak: Općina Podravska Moslavina 

Adresa: Općina Podravska Moslavina 

 J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina 

Telefon: 031 641 212 

Fax: 031 641 910 

e-mail: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr 

Objavljeno na Internet stranici Općine Podravska Moslavina: www.podravskamoslavina.hr 

 

Izdavanje Službenog glasnika ne smatra se poduzetničkom djelatnošću i ne podliježe 

oporezivanju sukladno odredbama članka 6.stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 

br. 47/95, 106/69, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04) 
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