
 

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 

                                                      ŽUPAN 

 

KLASA: 230-01/19-01/75                          

URBROJ: 2196/1-01-19-1 

Vinkovci, 06. lipnja 2019. god. 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17), članka 30., 35. i 

41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 

županije broj 3/18) župan Vukovarsko-srijemske županije dana 06. lipnja 2019. godine donosi   

 

 

ODLUKU 

o raspisivanju Javnog natječaja 

za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području 

socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu 
 

 

Članak 1. 

Raspisuje se Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje 

provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2019. godinu. 

 

 

Članak 2. 

Predmet Javnog natječaja je javno prikupljanje prijava za dodjelu financijskih potpora 

za programe/projekte socijalnog značenja koji se provode na području Vukovarsko-srijemske 

županije. 

 

Članak 3. 

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 150.000,00 kuna. Najmanji iznos 

financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom programu/projektu putem 

Natječaja je 2.000,00 kuna, a najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po 

pojedinom programu/projektu putem Natječaja je 25.000,00 kuna.  

 

Članak 4. 

U okviru ukupnog iznosa iz članka 3. ove Odluke financirat će se slijedeća područja: 

 skrb o starijim i nemoćnim osobama, 

 skrb o osobama s invaliditetom, 

 skrb o djeci i mladima s teškoćama u razvoju, 

 skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama.  

 

 

    



Članak 5. 

Pravo podnošenja prijava na Javni natječaj imaju udruge koje djeluju na području 

Vukovarsko-srijemske županije čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, a koje ispunjavaju 

sve uvijete sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 

26/15), te Pravilnika o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 

vjesnik“ Županije, broj 02/16.)  

 

Članak 6. 

 Javni natječaj, Upute za prijavitelje i pripadajući obrasci čine sastavni dio ove 

Odluke. 

 

Članak 7. 

Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i pripadajućim obrascima biti će objavljen 07. 

lipnja 2019. godine na službenim mrežnim stranicama Vukovarsko-srijemske županije. 

Obavijest o Javnom natječaju objavit će se na službenim mrežnim stranicama Ureda za 

udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 8. 

 Javni natječaj će biti otvoren do 08. srpnja 2019. godine. 

 

Članak 9. 

 Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Vukovarsko-srijemske 

županije za 2019 godinu, u razdjelu 009, konto 381- Tekuće donacije. 

 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim mrežnim 

stranicama Vukovarsko-srijemske županije. 

 

 

 

                                                                                                             ŽUPAN 

Božo Galić, dipl.ing. 


