Temeljem članka 36. Statuta Općine Vladislavci («Službeni glasnik Općine Vladislavci» broj 3/13, 3/17,
2/18, 4/20, 5/20- pročišćeni tekst i 8/20), Općinski načelnik Općine Vladislavci dana, 5. siječnja 2021.
godine, donosi

PLAN
raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva
koji se financiraju iz Proračuna Općine Vladislavci za 2021. godinu
Članak 1.
Ovim se Planom definiraju javni natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava
udrugama, vjerskim zajednicama i fizičkim i pravnim osobama iz Proračuna Općine Vladislavci za
2021. godinu, ukupna vrijednost natječaja/javnog poziva/ okvirni broj natječaja/javnog poziva, okvirni
datum raspisivanja natječaja/javnog poziva.
Članak 2.
Plan raspisivanja javnih natječaja/javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan je promjenama,
te će prema potrebi Općina Vladislavci raspisati i dodatne natječaje ili javne pozive, ovisno o
raspoloživosti financijskih sredstava.
Članak 3.
Sredstva za provedbu javnih natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine
Vladislavci za 2021. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu,
koja je sastavni dio ove Odluke.
Članak 4.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Općine
Vladislavci» i na internetskoj stranici Općine Vladislavci.
KLASA: 402-07/21-01/01
URBROJ: 2158/07-02-21-01
U Vladislavcima, 5. siječnja 2021.
Općinski načelnik
Marjan Tomas, v.r.

Plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva koji se financiraju iz Proračuna Općine Vladislavci za 2021. godinu
R.br.

Naziv natječaja /javnog
poziva

1.1.

Natječaj za prijavu projekata i
institucionalnu podršku
udrugama za 2021. godinu u
kategorijama:
Javne potpore u športu

1.2.
1.3.

1.

2.

2.1.
2.2.
3.

3.1.

Ukupna
vrijednost
natječaja
kn

Okvirni broj
Okvirni datum
planiranih
raspisivanja
ugovora/broj
natječaja
odobrenih
potpora
siječanj-veljača
224.500,00
12

Financijska
podrška ostvaruje
se na rok do

Okvirni datum
ugovaranja
projekta/subvencije

31.12.2021.

veljača 2021.

2021.

130.000,00

3

siječanj-veljača 2021.

31.12.2021.

veljača 2021.

Javne potpore u kulturi

56.000,00

3

siječanj-veljača 2021.

31.12.2021.

veljača 2021.

Javne potpore udrugama za
razvoj civilnog društva
Natječaj za prijavu projekata i
institucionalnu podršku
vjerskim zajednicama za 2021.
godinu u kategorijama:
Tekuće donacije vjerskim
zajednicama
Kapitalne donacije vjerskim
zajednicama
Javni poziv za dodjelu potpora
iz Programa poticanja uređenja
naselja i demografske obnove
na području Općine Vladislavci
za razdoblje od 2017. do 2022.
godine, za proračunsku 2021.
godinu
mjera 1. - energetska
učinkovitost i energetska obnova
obiteljskih kuća

38.500,00

6

siječanj-veljača 2021.

31.12.2021.

veljača 2021.

24.000,00

2

ožujak 2021.

31.12.2021.

travanj 2021.

14.000,00

1

ožujak 2021.

31.12.2021.

travanj 2021.

10.000,00

1

ožujak 2021.

31.12.2021.

travanj 2021.

707.000,00

490

siječanj 2021

ovisno o mjeri

siječanj-prosinac 2021.

45.000,00

7

siječanj 2021.

jednokratno

siječanj-prosinac 2021.

R.br.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Naziv natječaja /javnog
poziva

mjera 3. izgradnja novih
stambenih objekata i kupovina
stambenih objekata na području
Općine Vladislavci
Mjera 4 – dodjela novčane
nagrade za najuređeniju okućnicu
mjera 5. – uređenje pročelja
Mjera 6 – sufinanciranje
priključenja na vodoopskrbnu
mrežu
Mjera 8 – stipendiranje studenata
Mjera 13 – sufinanciranje
programa predškolskog odgoja
Mjera 17 – dodjela poklon
paketa za djecu s područja
Općine povodom blagdana Sv.
Nikole
Mjera 18 – dodjela radnih
bilježnica za učenike osnovne
škole
Mjera 20- stipendiranje učenika
mjera 21. – sufinanciranje
troškova polaganja vozačkog
ispita
srednjoškolcima
i
studentima s područja Općine
Vladislavci

Ukupna
vrijednost
natječaja
kn

Okvirni broj
Okvirni datum
planiranih
raspisivanja
ugovora/broj
natječaja
odobrenih
potpora
siječanj 2021.
115.000,00
7

Financijska
podrška ostvaruje
se na rok do

Okvirni datum
ugovaranja
projekta/subvencije

jednokratno

siječanj-prosinac 2021.

3.000,00

3

travanj 2021.

jednokratno

svibanj 2021.

2.000,00
30.000,00

3
30

siječanj 2021.
siječanj 2021.

jednokratno
jednokratno

siječanj-prosinac 2021.
siječanj-prosinac 2021.

52.000,00

10

siječanj 2021.

akademska 2020/2021
akademska 2021/2022

akademska 2020/2021
akademska 2021/2022

330.000,00

20

listopad 2021.
siječanj 2021.

31.12.2021.

siječanj-prosinac 2021.

20.000,00

210

studeni-prosinac
2021.

jednokratno

prosinac 2021.

30.000,00

170

kolovoz-rujan 2021.

jednokratno

rujan 2021.

40.000,00

20

siječanj 2021.

školska 2020/2021

školska 2020/2021

40.000,00

10

rujan 2021.
siječanj 2021.

školska 2021/2022
jednokratno

školska 2021/2022
siječanj-prosinac 2021

R.br.

4.

4.1.

Naziv natječaja /javnog
poziva

Javni poziv za dodjelu
potpora sukladno Programu
potpora poljoprivredi na
području Općine Vladislavci
za razdoblje od 2021. do 2027.
godine, za proračunsku 2021.
godinu
Sufinanciranje izgradnje plastenika
obiteljskim
poljoprivrednim
gospodarstvima

Ukupna
vrijednost
natječaja
kn

Okvirni broj
planiranih
ugovora/broj
odobrenih
potpora

Okvirni datum
raspisivanja
natječaja

Financijska
podrška ostvaruje
se na rok do

Okvirni datum
ugovaranja
projekta/subvencije

150.000,00

5

ožujak 2021.

jednokratno

ožujak-prosinac 2021.

150.000,00

5

ožujak 2021.

jednokratno

ožujak-prosinac 2021.

5.

Javni poziv za podnošenje
zahtjeva
za
isplatu
jednokratne
novčane
pomoći povodom „Uskrsa“
umirovljenicima
i
osobama starijim od 65
godina s područja Općine
Vladislavci

70.000,00

350

ožujak 2021.

jednokratno

ožujak 2021

5.1.

Isplata jednokratne novčane
pomoći povodom „Uskrsa“
umirovljenicima i osobama
starijim od 65 godina s
područja Općine Vladislavci

70.000,00

350

ožujak 2021.

jednokratno

ožujak 2021

1.175.500,00

859

SVEUKUPNO

