
       Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20) te čl. 47 Statuta Općine Sveti Martin na Muri (SGMŽ, broj 07/13 – 

pročišćeni tekst, 03/18, 03/20), a sukladno odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ 

, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 

organizacija – nastavno Zakon („Narodne novine“ broj 121/14), čl. 6. st. 3. Uredbe o 

kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa 

za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba i članka 29. Pravilnika o financiranju 

programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Sveti Martin na Muri 

(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 8/2016), Općinski načelnik Općine Sveti Martin 

na Muri dana 15. 02. 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA 

za pripremu i provedbu natječaja i 
za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 

za ocjenjivanje prijava 
 

Članak 1. 
 
U povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja, za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta 
natječaja i  za ocjenjivanje prijava imenuju se: 
 
         1. Petra Novinščak, 
         2. Ivica Kutnjak, 
         3. Valerija Novak . 
 
Svi članovi Povjerenstva obvezni su potpisati Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 
 

Članak 2. 
 
Zadaće Povjerenstva iz čl. 1. ove Odluke su: 
 
2.1. PRIPREMA I PROVEDBA NATJEČAJA 
 

 predložiti prioritete, uvjete, kriterije i programska područja natječaja ili javnog poziva 
za financiranje projekata udruga, 

 predložiti natječajnu dokumentaciju, 

 pratiti tijek javnog objavljivanja i provedbe natječaja ili poziva za dodjelu financijskih 
sredstava programima i/ili projektima udruga, 

 utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkog povjerenstva za ocjenu projekata i programa, 

 razmotriti ocjene programa i/ili projekata te prijedloge za financiranje na temelju 
kriterija iz natječaja, 

 komunicirati pisanim putem s prijaviteljem u svezi zahtjeva za dodatnim pojašnjenjima 
natječajne dokumentacije, 

 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 ili projekta, 
temeljem postupka kojeg provodi nezavisno povjerenstvo za procjenu prijava, 

 utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga, temeljem 
postupka kojeg provodi nezavisno povjerenstvo za procjenu prijava te tijelo nadležno 
za rješavanje prigovora, 



 organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju natječaja 

 pripremati izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja uredu za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. 
 

2.2. PROVJERA ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA 
 

 je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku, 

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, 

 je li dostavljena sva obvezna popratna dokumentacija, 

 je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju, 

 jesu li prijavitelj i partnerske organizacije (ako je primjenjivo) prihvatljivi sukladno 
uputama za prijavitelje, 

 je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva (ako je primjenjivo na uvjete natječaja ili 
javnog poziva), 

 jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je primjenjivo na uvjete natječaja ili 
javnog poziva), te 

 provjera ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja. 
 
2.3. OCJENJIVANJE PRIJAVA 
 

 ocjenjivanje prijava koje su ispunile propisane (administrativne) uvjete natječaja ili 
javnog poziva sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za prijavitelje javnog 
natječaja ili javnog poziva koristeći obrazac za ocjenjivanje kvalitete prijava koje je 
prethodno pripremio davatelj financijskih sredstava 

 izrada prijedloga za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte. 
 

Članak 3. 
 
Povjerenstvo radi u skladu s: 

 Poslovnikom povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 

 Poslovnikom povjerenstva za ocjenjivanje 
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