
    Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Rugvica (Službeni glasnik općine Rugvica broj 3/16) i Javnog natječaja za dodjelu 

financijske potpore programima/projektima udruga na području kulture za 2017. godinu KLASA: 023-01/17-01/46, URBROJ: 238/26-17-4 

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava za natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga na području kulture za 2017. godinu 

na svojoj 1. sjednici održanoj 05.04.2017. godine donijelo je 

 

 

RANG LISTU ODOBRENIH PROJEKATA - PRIJEDLOG ODLUKE ZA DODJELU SREDSTAVA  

 

 
Red. 

broj 
NOSITELJ 

PROJEKTA 

NAZIV  

PROJEKTA 

BROJ BODOVA 

(prosjek  pojedinačnih 

ocjena ocjenjivača) 

TRAŽENI IZNOS PRIJEDLOG 

NAČELNIKU ZA 

DODJELU SREDST. 

 

1. KUD „TANČEC“ 1. „Posavski zvuci tamburice“ 

 

2. „Posavina u srcu“ 

69 

 

89 

16.000,00 kn 

 

62.150,00 kn 

12.000,00 kn 

 

62.000,00 kn 

2. EKOLOŠKA ETNOLOŠKA REKREACIJSKA 

UDRUGA LJUBITELJA SAVE „SAVSKI LAĐARI“ 

1. „V. Ribarsko lađarska večer“ 

 

2. „Život uz Savu 2017“ 

87 

 

76 

40.000,00 kn 

 

50.000,00 kn 

35.000,00 kn 

 

30.000,00 kn 

3. KUD HRVATA BOSNE I HERCEGOVINE „Prvih deset godina 2007 – 2017.“ 77 64.800,00 kn 

 

40.000,00 kn 

4. KUD „POSAVKA“ OBOROVO „Posavka 2017“ 78 37.000,00 kn 

 

21.000,00 kn 

 

 

Obrazloženje 

Povjerenstvo za otvaranje prijava na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga na području kulture za 2017. godinu 

utvrdilo je da sve podnesene prijave udruga zadovoljavaju propisane uvjete natječaja, te je uputilo sve zaprimljene prijave udruga na ocjenjivanje 

kvalitete projekata Povjerenstvu za ocjenjivanje prijava za natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga na kulture za 2017. 

godinu. 

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba općine Rugvica i javnom natječaju za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga na 

području kulture za 2017. godinu, udruge-prijavitelji imaju pravo u roku od 8 dana od dana objave prijedloga odluke na službenim web stranicama 

općine Rugvica uložiti prigovor pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na ovaj prijedlog odluke.  



Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi 

dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. 

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava. 

Prvenstveno zbog nedostatka financijskih sredstava niti jednoj udruzi nije odobren traženi iznos. Zbog toga su udruge dužne obavijestiti općinu 

Rugvica u roku od 8 dana od dana objave prijedloga odluke da li se slažu s odobrenim iznosom ili ga odbijaju, kako bi konačna odluka o dodjeli 

sredstava bila donijeta u roku, te da se mogu pripremiti ugovori. 

Prije samog potpisa ugovora udruge su dužne dostaviti općini novi proračun prema odobrenim sredstvima u ovom prijedlogu odluke, potrebnu 

dinamiku isplate odobrenih sredstava, te financijske izvještaje za 2016. godinu (ukoliko nisu iste već dostavili općini Rugvica). 
 

 

KLASA: 023-01/17-01/46 

URBROJ: 238/26-17-5            Povjerenstvo za 

                ocjenjivanje prijava na natječaje 

 

1. Jasna Pleša 

2. Mira Grebenar 

3. Daniel Ivanović 


