
Godina: 2016.

R. br.
Naziv upravnog odjela 

(kratica)

Naziv natječaja (oznaka aktivnosti u 

proračunu)

Okvirni datum raspisivanja 

natječaja

Ukupna vrijednost 

natječaja (kn)

Okvirni broj planiranih 

ugovora

Financijska podrška se 

ostvaruje na rok od
Napomena

1. UO POLJ

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 

potpora iz Proračuna BPŽ razdjela 4. pozicije 

tekućih pomoći udrugama i zadrugama 

poljoprivrednika u cilju poticanja aktivnosti u 2016.

11.01.2016. 220.000,00 25 1 godine Okvirni broj planiranih zahtjeva

2. UO POLJ

Javni poziv za prijavu dodjelu potpora iz Proračuna 

BPŽ planirana za tekuće pomoći izlagačima-

stočarima 18. međužupanijske stočarske izložbe 

Slavonski Brod 2016.

06.05.2016. 100.000,00 120 1 godine Okvirni broj planiranih zahtjeva

3. UO OBR
Natječaj za stipendiranje redovnih studenata u 

2016.godini
siječanj 2016. 220.000,00 25 kalendarska 2016.

4. UO OBR

Javni poziv za prijavu programa za dodjelu potpora 

medijima na području Brodsko-posavske županije u  

2016. godini

veljača 2016. 371.000,00 8 kalendarska 2016.

5. UO OBR
Javni poziv za prijavu programa za Program javnih 

potreba u kulturi u 2017.godini.
rujan 2016. 340.500,00 37 kalendarska 2017.

6. UO ZDR

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga 

proisteklih iz Domovinskog rata i zdravstveno-

socijalno,humanitarnih i ostalih udruga za 

financijsku potporu,donaciju iz Proračuna Brodsko-

posavske županije za 2016.godinu

1. ožujka 2016. godine 482.000,00 35 ugovora do kraja 2016.

7. UO ZDR

Javni poziv za prijavu Programa rada savjetovališta i 

skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji 

organizacija civilnog društva u Brodsko-posavskoj 

županiji za financijsku potporu iz sredstava 

Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. 

godinu

1. ožujka 2016. godine 186.273,00 1 ugovor do kraja 2016.

8. UO EI
Poziv tekuće donacije u novcu

svibanj/lipanj 250.000,00 10 siječanj-prosinac 2016.

UO POLJ Upravni odjel za poljoprivredu

UO OBR Upravni odjela za obrazovanje, šport i kulturu

UO ZDR Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

UO EI Upravni odjel za razvoj i EU integracije

Legenda kratica za upravne odjele:

Obrazac A3 – Godišnji plan natječaja


