
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RUŽIĆ  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 402-02/23-01/1 

URBROJ: 2182-8-01-23-1 

Gradac, 09. siječnja 2023. godine 

 

Na temelju odredbi Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19), 

članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne 

novine” broj 26/15) i članka 42. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“, broj 07/21), Općinski načelnik Općine Ružić dana 09. siječnja 2023. godine donosi  

 

Godišnji plan javnih natječaja 

za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Ružić 

za 2023. godinu 

 

I. 

Ovim Godišnjim planom javnih natječaja za financiranje programa i projekata koje 

provode udruge u Općini Ružić (u daljnjem tekstu: Godišnji plan) planira se raspisivanje javnih 

natječaja tijekom 2023. godine. 

Godišnji plan sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i 

planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu 

sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom 

broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i, ovisno o vrsti javnog natječaja, 

druge podatke. 

Općina Ružić zadržava pravo ažuriranja Godišnjeg plana javnih natječaja za 

financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Ružić za 2023. godinu, tijekom 

tekuće kalendarske godine. 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja utvrđuje se u Tablici koja čini sastavni dio 

ovoga Plana, a objava samih poziva za predlaganje javnih potpora direktno ovisi o izvršenju 

Proračuna za tekuću godinu. 

 

II. 

Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenoj internetskoj 

stranici Općine Ružić, www.opcina-ruzic.hr . 

 

 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

                    Dalibor Durdov 

Privitak: 

- Tablica 

 

Dostaviti: 

1. Općina Ružić, Jedinstveni upravni odjel, ovdje 

2. Službena stranica Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr, na objavu 



 
Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata  

koje provode udruge u Općini Ružić za 2023. godinu 

 

Redni 

broj 

Naziv 

upravnog 

odjela 

Naziv natječaja (oznaka 

aktivnosti u proračunu) 

Ukupna 

vrijednost 

natječaja 

(€) 

Okvirni 

broj 

planiranih 

ugovora 

Okvirni 

datum 

raspisivanja 

natječaja  

Financijska 

podrška se 

ostvaruje na 

rok 

1 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

(JUO) 

Javni natječaj za 

sufinanciranje 

programa 

i projekata 

udruga iz 

područja: 

Sport 

(Aktivnost: 

A100601 

Sportske 

udruge - 

tekuće 

donacije) 

1.400,00 4 

 

Ožujak 2023. 

 

01.01.2023.-

31.12.2023. 

 

(Aktivnost: 

A100601 

Sportske 

udruge - 

organizacija 

turnira i 

sportskih 

manifestacija) 

3.320,00 1 Lipanj 2023. 

Kultura 

(Aktivnost: 

A101101 – 

Tekuće 

donacije 

udrugama u 

kulturi) 

2.656,00 4 
Ožujak 2023. 

 

(Aktivnost: 

A101101 

Kultura) 

Organizacija 

kulturnih 

manifestacija 

- Dan Općine 

Ružić) 

2.655,00 1 Srpanj 2023 

Društvene 

djelatnosti, 

te udruge 

proizašle iz 

Domovinskog 

rata, ljudskih 

prava i zaštite 

okoliša i 

ostale udruge 

(Aktivnost: 

A100103 

Ostale 

udruge) 

 

3.982,00 8 

 

Ožujak 2023. 

 


