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Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 47. Statuta 

Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“, br. 18/13 i 59/13) ( „Glasnik Općine Draganić“, br. 

4/15 )  i članka  24. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Draganić („Glasnik Karlovačke 

županije“ broj 3/16) općinski načelnik  dana 18. travnja 2016. godine donosi 

 

 

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključaka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu 

natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge 

 

I. 

 

U točki I.  Zaključaka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za 

financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge, KLASA 007-01/16-01/01: 

URBROJ: 2133/08-02/1-16-3 od 03. veljače 2016. godine , briše se Anđela Županić, predsjednica 

Povjerenstva , a imenuje nova predsjednica Povjerenstva  Sanja Vrbanić Stanićak  

 

 

II. 

 

Zadaće Povjerenstva su: 

- predlaganje prioriteta, uvjeta, kriterija i programskih područja natječaja za financiranje 

projekata/programa udruga 

- predlaže natječajnu dokumentaciju 

- praćenje tijeka javnog objavljivanja i provedbe natječaja za dodjelu fin.sredstava 

programima/projektima udruga 

- utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkog povjerenstva za ocjenu projekta i programa 

- razmotriti ocjene programa/projekata te prijedloge za financiranje na temelju kriterija  iz 

natječaja 

- komunicirati pisanim putem s prijaviteljima u vezi zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima 

natječajne dokumentacije 

- provjeravanje ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja  

- temeljem provedene ocjene prijava, izraditi privremenu rang-listu s popisom prijava, 

dodijeljenim bodovima, obrazloženjima ocjena sukladno dodijeljenim bodovima i 

maksimalnim iznosima koji se mogu dodijeliti tijekom provedbe programa/projekata 

- utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata/programa udruga  

- organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja 

- priprema izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge  Vlade RH 

 

 



 

III. 

 

Članovi Povjerenstva  potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

 

 

IV. 

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja, a objaviti će se u 

Službenom glasniku Općine Draganić - Glasniku Karlovačke županije. 

 

 

 

 

                                                                                                      Općinski načelnik      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                           mr.Stjepan Bencetić, dr.vet.med. 

 

 

 

DOSTAVITI: 

 

1.   Sanja Vrbanić Stanićak, . predsjednica Povjerenstva 

2.   Anđela Županić ,  

3.   Anica Domladovac, član 

4.   Dražena Lesić, član  

5.    Računovodstvo 

6.  Objava (Službeni glasnik i web.stranica Općine) 

7.   Dokumentacija  

8    Pismohrana 

 

 

 

 

 


