
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:021-01/16-10/1 

URBROJ:238/39-03-16-1 

Luka, 5. siječnja 2016. 

 

 Temeljem članka 4. 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) i članka 42. Statuta Općine Luka (16/09, 1/10 i 15/13) općinski načelnik 

Općine Luka donosi 

 

 

GODIŠNJI PLAN 
raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje 

javnih potreba na području Općine Luka iz proračuna Općine Luka za 2016. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovaj Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba 

na području Općine Luka iz proračuna Općine Luka za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: 

Godišnji plan) određuje javne pozive odnosno natječaje koji će se dodjeljivati za programe i 

projekte od važnosti za Općinu Luka tijekom 2016. godine, okvirni datum raspisivanja 

natječaja odnosno javnih poziva, datum objave, visinu sredstava, programska područja te 

okvirni broj ugovora, visinu financijske podrške, trajanje financiranja, te ugovaranje 

provedbe.  

 

Članak 2. 
 

 Sastavni dio ovoga zaključka je tablični prikaz godišnjeg raspisivanja javnih poziva 

odnosno natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Luka u 2016. godini. 

 

Članak 3. 
 

 Godišnji plan je okvirnog karaktera i promjenjiv te stoga Općina Luka zadržava pravo 

raspisivanja dodatnih javnih poziva odnosno natječaja ovisno o raspoloživosti financijskih 

sredstava. 

 

 



Članak 4. 
 

 Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Glasniku 

Zagrebačke županije“ i na web stranici Općine Luka. 

 

 

 

Načelnik 

 

Darko Kralj, dr.vet.med.



 
 

  

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje javnih potreba na području Općine Luka iz proračuna Općine Luka za 2016. godinu 

R. 
broj 

Naziv 
tijela  

Naziv natječaja 
(oznaka aktivnosti 

u državnom 
proračunu) 

Ukupna vrijednost natječaja 
(kn) 

Okvirni 
broj 

planiranih 
ugovora 

Financijska podrška 
se ostvaruje na rok od 

Okvirni datum 
raspisivanja 

natječaja 
Okvirni datum završetka natječaja 

1. 

Jedinstveni 

upravni 

odjel 

Javni poziv 

165.000,00  
(programi kulture 

7.000,00)  

(programi sporta 

72.000,00)  

(ostali programi 

86.000,00) 

20 
prema uvjetima 

ugovorenog projekta 
15. 2. 2016. 1.prosinca 2016. 


