
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa od interesa za opće dobre koje provode udruge ("Narodne novine",
broj 26/15) i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik"
Grada Bjelovara, broj 2/13), Gradonačelnik Grada Bjelovara 20. prosinca 2016. godine,
donosi

ODLUKU
o donošenju Godišnjeg plana

raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i
javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu

I.

Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje
programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara za 2017.
godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).

II.

Godišnji plan sadrži: naziv upravnog odjela, naziv javnog poziva, ukupnu
vrijednost javnog poziva i javnog natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni rok
financijske podrške, okvirni datum raspisivanja javnog poziva i javnog natječaja, okvirni
datum završetka javnog poziva i okvirni datum ugovaranja.

III.

Godišnji plan izrađen je u posebnoj tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.

IV.

Godišnji plan po donošenju, objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Bjelovara
i dostavlja se Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom
glasniku Grada Bjelovara".
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R.br.
Naziv upravnog 

odjela 

Ukupna vrijednost 

javnog poziva i javnog 

natječaja (kn)

Okvirni datum 

ugovranja 

1.

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti

850.000,00 ožujak 2017.

2.

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti

815.000,00 veljača 2017.

3.

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti

100.000,00 35 2017.

4.

Upravni odjel 

za društvene 

djelatnosti

80.000,00 ožujak 2017.

5.

Upravni odjel 

za 

gospodarstvo

50.000,00 svibanj 2017.

6.

Upravni odjel 

za 

gospodarstvo

100.000,00

Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata 

ugovorenih iz fondova EU i partnerstva za 2017. 

godinu

5 12 mjeseci siječanj 2017. travanj 2017.

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i 

projekata udruga iz područja gospodarstva Grada 

Bjelovara za 2017. godinu

10 12 mjeseci siječanj 2017. do iskorištenja sredstava

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu 

jednokratnih financijskih potpora udrugama iz 

sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu

12 mjeseci siječanj 2017. do kraja 2017.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu 

financijskih sredstava iz Proračuna Grada Bjelovara za 

2017. godinu

10 12 mjeseci siječanj 2017. veljača 2017.

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i 

projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu
50 12 mjeseci siječanj 2017. veljača 2017.

Javni poziv za financiranje višegodišnjih  programa i 

projekata udruga Grada Bjelovara za 2017. godinu
10 4 godine prosinac 2016. siječanj 2017.

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Bjelovara  

za 2017. godinu 

Naziv javnog poziva i javnog natječaja

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora

Financirjska 

podrška se 

ostavruje na rok 

Okvirni datum 

raspisivanja 

javnih poziva i 

javnih natječaja

Okvirni datum završetka 

javnog poziva 


