
 Na temelju članka 48. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) 
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. stavka 3. alineje 29. 
Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, broj 9/21) i članka 10. stavka 3. Pravilnika 
o financiranju javnih potreba Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 2/18) 
Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 29. prosinca 2021. donosi  
 
 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora 
programima/projektima za 2022. godinu 

 
 
I 

 
 Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora 
programima/projektima za 2022. godinu koji sadrži podatke o davatelju financijskih 
sredstava, nazivu upravnog odjela koji provodi natječaj, naziv natječaja, ukupni iznos 
raspoloživih sredstava, okvirni broj planiranih ugovora, planirano vrijeme objave natječaja i 
rok na koji se ostvaruje financijska podrška.  
 Godišnji plan iz prethodnog stavka utvrđuje se u Tablici koja sastavni dio ovog Plana.  
 
 

II 
 
 Sredstva za provođenje Plana iz točke I osigurana su u Proračunu Grada Vrbovca za 
2022. godinu. 
 
 

III 
 

 Zadužuju se Upravna tijela Grada Vrbovca za provođenje javnih natječaja u 2022. 
godini sukladno ovom Planu.  
 
 

IV 
 
 Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama 
Grada Vrbovca i Ureda za udruge Vlade RH.  
 
 
 
KLASA: 022-06/21-02/44 
URBROJ: 238/32-03/01-21-1 
Vrbovec, 29. prosinca 2021.  
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Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za dodjelu financijskih potpora programima/projektima za 2022. godinu 

R. br. 
Naziv davatelja 

financijskih 
sredstava 

Naziv 
upravnog 

odjela 
(kratica) 

Naziv natječaja (oznaka 
aktivnosti u proračunu) 

Ukupna 
vrijednost 

natječaja (kn) 

Okvirni broj 
planiranih 
ugovora 

Planirano 
vrijeme objave 

natječaja 

Financijska 
podrška ostvaruje 

se na rok od 

1. Grad Vrbovec SOP 

Javni natječaj za dodjelu financijske 
potpore programima/projektima u 
području javnih potreba u kulturi 
za 2022. godinu  

450.000,00 kn 20  
veljača – ožujak 

2022.  
jedne godine (do 

31.12.2022.)  

2. Grad Vrbovec SOP 

 Javni natječaj za dodjelu 
financijske potpore 
programima/projektima u području 
zdravstvene, socijalne i 
humanitarne djelatnosti za 2022. 
godinu 

155.000,00 kn 15  
veljača - ožujak 

2022. 
jedne godine (do 

31.12.2022.)  

3. Grad Vrbovec UORG 

 Javni natječaj za dodjelu 
financijske potpore 
programima/projektima u području 
gospodarstva za 2022. godinu 

130.000,00 kn 8  

veljača - ožujak 

2022. 
jedne godine (do 

31.12.2022.)  

 

Legenda kratica za upravne odjele: 

 SOP Služba za opće poslove  

 UORG Upravni odjel za razvoj grada  

 


