
       REPUBLIKA  HRVATSKA 
OSJEČKO - BARANJSKA  ŽUPANIJA 
         GRAD DONJI MIHOLJAC 
             GRADONAČELNIK 
 
 
KLASA:    402-01/22-01/1 
URBROJ:  2158-5-02-22-1 
Donji Miholjac, 10. siječnja 2022. 

  

Na temelju odredbi članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14., 70/17. i 98/19), odredbi članka 8. Uredbe 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 članka 
10. Odluke o utvrđivanju kriterija, postupaka i mjerila za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“ br. 2/16.)  Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca  donosi  

 
 

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA  U 2022. GODINI 
za financiranja projekata i programa koje provode udruge  

na području Grada Donjeg Miholjca  iz sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca 
 

 
 

I.  
 

Donosi se Godišnji plan natječaja/javnih poziva u 2022. godini za financiranje projekata i programa koje provode udruge na području Grada Donjeg 
Miholjca iz sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu, kako slijedi: 
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R. 
br. 

Naziv tijela 
Naziv javnog 

natječaja/poziva   

Okvirni datum 
raspisivanja i 

završetka 
natječaja/poziva  

Ukupna vrijednost 
natječaja/poziva 

(kn) 

Okvirni 
broj 

planiranih 
ugovora 

Financijska 
podrška se 
ostvaruje 
na rok od 

Raspon sredstava 
za financiranje 

programa/projekta 

1. 

Upravni odjel 
komunalne, 
gospodarske, 
društvene 
djelatnosti i 
stručne poslove 

Javni natječaj za 
financiranje projekata u 
kulturi  iz sredstava  
Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2022. godinu 

01. veljače 2022. -
15. ožujka 2022. 

 
 

200.000,00 kn  25 
jedna 

godina 
500,00 kn-

60.000,00 kn 

2. 

Upravni odjel 
komunalne, 
gospodarske, 
društvene 
djelatnosti i 
stručne poslove 

Javni natječaj 
financiranje projekata i 
programa iz područja 
zdravstvene, humanitarne 
i socijalne zaštite  iz 
Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca  za 2022. 
godinu  

01. veljače 2022. -
15. ožujka 2022. 

 
 

40.000,00 kn  20 
jedna 

godina 
500,00 kn-

20.000,00 kn 

3. 

Upravni odjel za 
komunalne, 
gospodarske, 
društvene 
djelatnosti i 
stručne poslove 

Javni natječaj za 
financiranje projekata i 
programa  iz područja 
ljudskih i manjinskih 
prava, stvaralaštva 
mladih, zaštite okoliša, 
domovinskog rata  iz 
Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2022. godinu  

01. veljače 2022. -
15. ožujka 2022. 

 
50.000,00 kn  10 

jedna 
godina 

500,00 kn – 
20.000,00 kn 

4.  

Zajednica 
športskih udruga 
Grada Donjeg 
Miholjca 

Javni natječaj za 
financiranje projekata i 
programa  u sportu iz 
Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2022. godinu 

01. veljače 2022. -
15. ožujka 2022. 

 

1.300.000,00 
kn 

 25 
jedna 

godina 
3.000,00 kn-
300.000,00 kn 
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5. 

Upravni odjel 
komunalne, 
gospodarske, 
društvene 
djelatnosti i 
stručne poslove 

Javni poziv  za 
financiranje projekata u 
kulturi iz Proračuna 
Grada Donjeg Miholjca 
za 2022. godinu 

01. veljače 2022.  - 
do iskorištenja 

sredstava, a 
najkasnije do 
01.12.2022. 

 
 

130.000 00 kn  10 
jedna 

godina 
500,00 kn-

50.000,00 kn 

6. 

Upravni odjel 
komunalne, 
gospodarske, 
društvene 
djelatnosti i 
stručne poslove 

Javni poziv  za 
financiranje projekata u 
zdravstvu, humanitarnoj i 
socijalnoj zaštiti iz 
Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2022. godinu 

01. veljače 2022.  - 
do iskorištenja 

sredstava, a 
najkasnije do 
01.12.2022. 

 
 

20.000 00 kn  5 
jedna 

godina 
500,00 kn-

20.000,00 kn 

7. 

Upravni odjel 
komunalne, 
gospodarske, 
društvene 
djelatnosti i 
stručne poslove 

Javni poziv  za 
financiranje projekata iz 
područja ljudskih i 
manjinskih prava, 
stvaralaštva mladih, 
zaštite okoliša , 
domovinskog rata iz 
Proračuna Grada Donjeg 
Miholjca za 2022. godinu 

01. veljače 2022.  - 
do iskorištenja 

sredstava, a 
najkasnije do 
01.12.2022. 

 
 

20.000 00 kn  5 
jedna 

godina 
500,00 kn-

20.000,00 kn 

 

 

II. 

Godišnji plan izrađen je sukladno programima javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi, ljudskih 
i manjinskih prava, stvaralaštva mladih, zaštiti okoliša i udrugama proisteklim iz domovinskog rata, odnosno analizom dosadašnjih projekata i 
programa organizacija civilnog društva koje djeluju u Gradu Donjem Miholjcu  kao i stvarnih potreba u zajednici. Ovaj Godišnji plan natječaja 
sadrži popis natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2022. godini, u okviru 
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svojih nadležnosti, raspisati  Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove  Grada Donjeg Miholjca i Zajednica 
športskih udruga Grada Donjeg Miholjca za financijske podrške na rok do 12 mjeseci.   

III. 

Ovaj Godišnji plan natječaja/javnih poziva  u 2022. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području Grada Donjeg 
Miholjca  iz sredstava proračuna Grada Donjeg Miholjca stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se službenim web stranicama Grada Donjeg 
Miholjca, te na Vladinoj službenoj web stranici Ureda za udruge. 

GRADONAČELNIK: 
Goran Aladić, dipl.oec. 

 


