
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinski načelnik

KLASA: 007-01/17-01/1
URBROJ: 2133/18-03-17-20
Žakanje, 21. travnja 2017

Na temelju odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava zaprimljenih na
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na 
području općine Žakanje u 2017. godini (Klasa: 007-01/17-01/1  Urbroj: 2133/18-03-17-18 od 13. 
travnja 2017. godine) Povjerenstvo je na 1. sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donijelo

POSLOVNIK
Povjerenstva za otvaranje prijava

Članak 1. 

Ovim poslovnikom Povjerenstvo za otvaranje prijava (u daljem tekstu: Povjerenstvo) uređuje 
način obavljanja svojih zadaća, prava i obveza članova Povjerenstva, način donošenja odluka i druga 
pitanja iz svoga djelokruga.

Povjerenstvo će raditi prema odredbama ovog poslovnika. 

Članak 2. 

Zadaća Povjerenstva je: 
-  Utvrditi zadovoljava li svaka prijava propisanim uvjetima natječaja  
- Donijeti Odluku o upućivanju prijava u postupak stručnog ocjenjivanja 

Članak 3. 

Članovi/ice Povjerenstva za otvaranje prijava imaju zadaću: 
- je li prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom 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), 
- jesu li predložene aktivnosti prihvatljive (ako je primjenjivo na uvjete natječaja) te 
- provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja. 



Članak 4. 

Povjerenstvo ima 2 člana i voditelja/icu povjerenstva.  
Voditelj/ica povjerenstva koordinira radom Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema

završno izvješće o radu Povjerenstva. 

Članak 5. 

Za vrijeme rada u Povjerenstvu, član povjerenstva ne smije za vrijeme niti nakon procesa 
razmatranja prijava informirati javnost i/ili podnositelja prijava o sadržaju rasprava i odlukama za
pojedine prijavljene projekte.

Članak 6. 

Administrativnu i stručnu pomoć u radu Povjerenstva i sve stručno-tehničke poslove vezane 
uz natječaj obavljat će Jedinstveni upravni odjel.  

Članak 7. 

Ovaj Poslovnik usvojen je na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine.

Voditelj/ica Povjerenstva

__________________________
Evica Kuzman

Članovi/ice Povjerenstva 

__________________________
Katarina Bukovac

__________________________
Valentina Ivičič  


