
Na temelju članka 16. Pravilnika o financiranju javnih potreba na području Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 25/16) i članka 46. Statuta Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09, 5/13., 14/14., 1/18. i 8/21.), Općinska 

načelnica Općine Vrpolje dana 28. prosinca  2021. godine donijela je 

R J E Š E N J E  

o imenovanju Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje 

prijava za financiranje javnih potreba  

na području Općine Vrpolje 

za 2022. godinu 

 

Članak 1. 

 Općinska načelnica Općine Vrpolje imenuje Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih 

uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava za financiranje javnih potreba na području Općine Vrpolje (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članak 2. 

 Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri (4) člana kako slijedi: 

1. Katica Funarić, za predsjednika 

2. Ivana Vukoja, za člana 

3. Željka Orešković, za člana 

4. Željko Vuković, za člana 

5. Andrej Mandarić, za člana 

Članak 3. 

 Zadaće Povjerenstva u postupku provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i postupku 

ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata su: 

- otvaranje zaprimljenih prijava, 

- utvrđivanje da  li je prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom roku, 

- utvrđivanje jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci i dokumentacija 

- utvrđivanje je li zatražen iznos sredstava unutar financijskih programa postavljenih u 

natječaju 

- utvrđivanje jesu li prijavitelji i partnerske organizacije prihvatljivi sukladno uputama za 

prijavitelje 

- jesu li predložene aktivnosti prihvatljive 

- provjerava ispunjavanje drugih propisanih uvjeta natječaja 

- donošenje odluke o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja  

- utvrđivanje popisa prijava koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje 

- donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje 

a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja 



- razmatranje i ocjenjivanje prijava koje su ispunila propisane uvjete natječaja sukladno 

kriterijima iz natječaja 

- izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za 

programe i projekte 

Članak 4. 

 Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Vrpolje. 

Članak 5. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama 

Općine Vrpolje www.vrpolje.hr. 
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