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Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih 

potreba sredstvima proračuna Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, br. 

23/15) i članka 38. Statuta Općine Raša („Službene novine Općine Raša“, broj 4/09., 

5/13, 4/18, 2/21), Općinska načelnica Općine Raša donosi  

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA  
OPĆINE RAŠA 

ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA KOJE PROVODE 
UDRUGE ZA 2023. GODINU 

 

I. 

Ovim se Planom definiraju javni natječaji za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine 

Raša koje će raspisivati Općina Raša tijekom 2023. godine, programsko područje, 

planirano vrijeme objave natječaja, ukupan iznos raspoloživih sredstava, raspon 

sredstava namijenjen za sufinanciranje pojedinog programa, odnosno projekta, 

očekivani broj programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje. 

 

II. 

Plan raspisivanja javnih natječaja izrađen je u posebnoj tablici (Prilog 1.), koja čini 

sastavni dio ovog akta.  

 

III. 

Plan raspisivanja javnih natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv je te Općina Raša 

ima pravo raspisivanja dodatnih javnih poziva ili natječaja, odnosno pravo izmjene 

postojećih, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava. 

 

IV. 

Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine 

Raša. 

           Općinska načelnica  

                                                      mr.sc. Glorija Paliska, dipl.ing.stroj., v.r. 

 

Dostaviti: 

1. Arhiva akata Općinske načelnice, ovdje 

2. Web stranica Općine  

3. a/a, ovdje 



 
 
 
Prilog 1. 
 

 
GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA  

OPĆINE RAŠA 
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA 

 KOJE PROVODE UDRUGE ZA 2023. GODINU 
 
 

R. 
br.  

Naziv natječaja  
Planirano vrijeme 
objave natječaja 

Ukupan iznos 
raspoloživih sredstava 

(EUR) 

Raspon sredstava 
namijenjen za 

financiranje pojedinog 
programa/projekta (od- 

do/EUR) 

Očekivani broj 
planiranih ugovora 

1. 
Javni natječaj za sufinanciranje programa u 

području javnih potreba u sportu Općine  
siječanj 2023. 60.000,00  200,00 - 24.000,00  9  

2. 

Javni natječaj za sufinanciranje: 
- programa u području javnih potreba 

u kulturi Općine 
- programa u području javnih potreba 

u socijalnoj skrbi   
- programa, projekata i manifestacija 

u području civilnog društva 
- programa, projekata i manifestacija 

u području poljoprivrede  
- programa, projekata i manifestacija 

u području odgoja i obrazovanja 

siječanj 2023.  17.000,00 200,00 – 5.000,00 do 25 

 

 

 

 
 


