
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A   B A Š K A 

Jedinstveni upravni odjel 
 

KLASA: 133-01/19-01/17 

URBROJ: 2142-03-03/1-19-1 

Baška, 18. prosinca 2019. godine 

 

Temeljem članka 9. stavak 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Baška („Službene novine“ 

Primorsko-goranske županije broj 01/17, 13/17, 37/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Baška izradio je  

 

Godišnji plan 

raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata u 2020. godini 

 

I. 

Ovim Planom utvrđuje se okvirno razdoblje raspisivanja javnog natječaja za dodjelu sredstava iz Proračuna 

Općine Baška u 2020. godini, programska područja, ukupan iznos raspoloživih sredstava za su/financiranje 

pojedinih programskih područja, te očekivani broj korisnika s kojima će se ugovoriti su/financiranje. 

 

II. 

U 2020. godini planira se objaviti Javni natječaj za su/financiranje javnih potreba na području Općine 

Baška, za programska područja, s ukupnim raspoloživim proračunskim sredstvima za, kako slijedi: 
 

A) programi i aktivnosti u kulturi 13.000,00 kn, 

B) programi i aktivnosti u sportu 113.010,00 kn, 

C) programi i aktivnosti u liječenju ovisnosti, te promicanju prava i 

interesa osoba s invaliditetom 

 

10.000,00 kn, 

D) programi i aktivnosti organizacija civilnog društva 96.000,00 kn, 

E) programi i aktivnosti u području poljoprivrede 10.000,00 kn. 
 

Očekivani broj korisnika sredstava s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru 

natječaja iz prethodnog stavka je, kako slijedi: 
 

A) programi i aktivnosti u kulturi 3 korisnika, 

B) programi i aktivnosti u sportu 8 korisnika, 

C) programi i aktivnosti u liječenju ovisnosti, te promicanju prava i 

interesa osoba s invaliditetom 

 

5 korisnika, 

D) programi i aktivnosti organizacija civilnog društva 7 korisnika, 

E) programi i aktivnosti u području poljoprivrede 3 korisnika. 

 

III. 

Očekivano vrijeme objave natječaja iz točke II. je druga polovina siječnja 2020. godine. 

 

IV. 

Ovaj Plan okvirnog je karaktera, podložan je promjenama i ne ograničava pravo raspisivanja/objave 

dodatnih javnih natječaja, sve ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima. 

 

V. 

Ovaj Plan objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Baška i Ureda za udruge. 

 

Pročelnik: 

 

Mladen Hero, v.r. 


