
    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 ostalih javnih potreba (umirovljeničke, braniteljske, socijalno-
odgojne, zdravstvene i ostale udruge) za 2019. godinu KLASA: 023-01/19-01/133, URBROJ: 238/26-19-1 Povjerenstvo za ocjenjivanje 
prijava za natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga na području ostalih javnih potreba (umirovljeničke, 
braniteljske, socijalno-odgojne, zdravstvene i ostale udruge) za 2019. godinu na svojoj 1. sjednici održanoj 12.04.2019. 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 SREDSTAVA 

1. UDRUGA RODITELJA I UDOVICA 
POGINULIH BRANITELJA  
DOMOVINSKOG RATA 

Obitelji hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata – jučer, danas, sutra 

72 15.000,00 kn   4.000,00 kn 

2. UDRUGA SINDIKAT 
UMIROVLJENIKA  
HRVATSKE DUGO SELO 

Mala škola pametnih uređaja 50 15.000,00 kn   - 

3. HRVATSKI VITEZOVI RATNI 
VETERANI 
1991. RUGVICA 

Hrvatski vitezovi Rugvica 78 25.000,00 kn 12.000,00 kn 

4. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I 
INVALIDA DOMOVINSKOG RATA 
OPĆINE RUGVICA 

Čuvari sjećanja 78 25.000,00 kn 12.000,00 kn 

5. UDRUGA HVIDR-a DUGO SELO Program socijalnog i humanitarnog  
unapređivanja kvalitete života osoba s 
invaliditetom 

70 16.000,00 kn    3.000,00 kn 



6. UDRUGA UMIROVLJENIKA 
OPĆINE RUGVICA 

1.Program zaštite socijalno ugroženih i  
bolesnih članova Udruge umirovljenika 
Rugvica za 2019. godinu 
 
2. Program aktivnog sudjelovanja članova Udruge 
umirovljenika općine Rugvica u 
sportu i rekreaciji za 2019. godinu 

86 
 
 

25.000,00 kn 20.000,00 kn 

86 25.000,00 kn 20.000,00 kn 

7. UDRUGA RATNIH VETERANA  
DOMOVINSKOG RATA „CRNE 
MAMBE“ 

Program socijalnog i humanitarnog značenja 
za unapređivanje kvalitete života hrvatskih 
branitelja 

50 25.000,00 kn    - 

8. SUH – PODRUŽNICA RUGVICA Program humanitarnog i socijalnog  
karaktera 

78 25.000,00 kn 11.000,00 kn 

9.  DRUŠTVO INVALIDA DUGO SELO Društvena pomoć osobama s invaliditetom 
 

62 24.656,08 kn   2.000,00 kn 

 
 

Obrazloženje 
 

Povjerenstvo za otvaranje prijava na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga na području ostalih javnih potreba 
(umirovljeničke, braniteljske, socijalno-odgojne, zdravstvene i ostale udruge) za 2019. 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 području ostalih javnih potreba (umirovljeničke, braniteljske, 
socijalno-odgojne, zdravstvene i ostale udruge) za 2019. godinu. 
Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba općine Rugvica i javnom natječaju za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga 
na području ostalih javnih potreba (umirovljeničke, braniteljske, socijalno-odgojne, zdravstvene i ostale udruge) za 2019. 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 2018. godinu (ukoliko nisu iste već dostavili općini Rugvica). 
 
 
KLASA: 023-01/19-01/133 
URBROJ: 238/26-19-6  
                                  Povjerenstvo za 
              ocjenjivanje prijava na natječaje 
 
 

1.   Jasna Pleša  ________________________ 
 
 

2. Mira Grebenar ________________________ 
 

 
3. Ivana Gavran ________________________ 

 
 


