
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa 
i projekata za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br.  26/15)  i  Proračuna  Grada 
Komiže  za 2016. godinu (“Službeni glasnik Grada Komiže” br.  9/15), Gradonačelnica na prijedlog 
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Komiže utvrđuje

G O D I Š N J I     P L A N

raspisivanja javnih poziva/natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za 
opće dobro iz proračuna Grada Komiže u 2016. godini

I.

Godišnji  plan  javnih  poziva/natječaja  sadrži  podatke  o  davatelju  financijskih  sredstava,  području,  
nazivu i planiranom vremenu objave javnog poziva/natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, 
rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta/manifestacije, očekivanom 
broju  programa/projekata/manifestacija  koji  će  se  ugovoriti  za  financiranje  i  eventualno  druge 
podatke. 

Grad Komiža će putem Jedinstvenog upravnog odjela raspisati javne pozive/natječaje u 2016. godini 
kako slijedi:

R. 
br.

Naziv 
upravnog 

odjela 

Područje Naziv javnog poziva/natječaja Planirano 
vrijeme objave 

javnog 
poziva/natječaj

a

Ukupna 
vrijednost 

natječaja (kn)

Raspon 
sredstava

Okvirni 
broj 

planiran
ih 

ugovora
1. Jedinstveni 

upravni 
odjel 
Grada 
Komiže

Programi/ 
projekti/ 

manifestacij
e od interesa 

za opće 
dobro iz 
područja 
kulture

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Komiže u 2016. 

godini

veljača 2016.
(u trajanju od 30 

dana)

90.000,00 kn 1.000,00 do 
20.000,00 

kuna

10

2. Jedinstveni 
upravni 
odjel 
Grada 
Komiže

Programi/ 
projekti/ 

manifestacij
e od interesa 

za opće 
dobro iz 
područja 

sporta

Javni natječaj za financiranje 
programa/projekata/manifestacija 

od interesa za opće dobro iz 
proračuna Grada Komiže u 2016. 

godini

veljača 2016.
(u trajanju od 30 

dana)

70.000,00 kn 1.000,00 do 
60.000,00 

kuna

3

II.

Ovaj  godišnji  plan  raspisivanja  javnih  poziva/natječaja  za  financiranje 
programa/projekata/manifestacija  od  interesa  za  opće  dobro  iz  proračuna  Grada  Komiže  u  2016. 
godini objavit će se na službenim stranicama Grada Komiže www.komiza.hr  i Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske.

Klasa: 022-05/16-03/07

Urbroj: 2190/02-02-16-01 Gradonačelnica:

Komiža, 16. veljače 2016.                       Tonka Ivčević, dipl.oec.

http://www.komiza.hr/

