
        REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

      GRAD KAŠTELA 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove 

 

KLASA:  550-01/16-01/0010 

URBROJ:2134/01-04/1-16-1 

K. Sućurac, 12. prosinca 2016. godine 

 

 Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, sukladno članku 4. i 9. 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 

154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 32. Zakona o proračunu 

("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. Zakona o udrugama ("Narodne novine" br. 

74/14), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba grada Kaštela ( „Službeni glasnik" br. 

1/16), objavljuje   

 

N A T J E Č A J 

za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i 

udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2017. godini 

 

 

I. 

      Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne skrbi i 

zdravstvene zaštite te djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata na području grada Kaštela  

(u daljnjem tekstu: Grad )  u 2017. godini. 

 

II. 

Grad će u 2017. godini sufinancirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja: 

1. Socijalna skrb 

2. Zdravstvena zaštita i unaprijeđenje zdravlja 

3. Socijalna i pravna zaštita hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji 

III. 

Za djelomično financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja planiran je iznos od  

1.260.000,00 kuna.  

 

Ukupno planirana  sredstva u području   socijalne skrbi su približno 530.000,00 kn. 

 

Ukupno planirana  sredstva u području zdravstvene zaštite i unaprijeđenja zdravlja su približno 

250.000,00 kn. 

 

Ukupno planirana  sredstva u području socijalna i pravna zaštita hrvatskih branitelja iz 

Domovinskog rata i članova njihovih obitelji su približno 480.000,00 kn. 

 

 

IV. 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju udruge građana koje obavljaju djelatnost iz područja 



navedenih u glavi II. te organizacije, ustanove ili fizičke osobe koje ispunjavaju svojstva 

prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu Natječaja. 

 

 

V. 

Prijava programa/projekata treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu 

Natječaja. 

 

VI. 

Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe 

bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja. 

 

VII. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Grada: www.kastela.hr      

 

VIII. 

        Prijave programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Kaštela, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s 

naznakom: 

 „Projekti  i programi udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i udruga 

proisteklih iz Domovinskog rata u 2017. godini – ne otvarati " 

ili se predaju neposredno u pisarnici Grada, na adresi: Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave  Natječaja na mrežnim stranicama Grada.  

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekata je  10. siječnja 2017. godine  

bez obzira na način dostave. 

Prijave pristigle van roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za 

provedbu Natječaja ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati. 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada: www.kastela.hr, u roku od osam 

dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru programa/projekata. 

   

                                                             

          PROČELNICA 

 

 

                                      Sandra Zokić, prof. 

                               

http://www.kastela.hr/
http://www.dalmacija.hr/

