REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SEMELJCI
POVJERENSTVO ZA DODJELU POTPORA
UDRUGAMA SA PODRUČJA OPĆINE SEMELJCI
KLASA: 402-04/18-01/01
URBROJ: 2121/07-2/18-1982
Semeljci, 26. listopada 2018. godine

ZAPISNIK
o otvaranju natječajne dokumentacije i provjeri ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja za
prijavu projekata udruga iz područja vatrogastva za 2018. godinu iz proračuna Općine
Semeljci u 2018. godini

Povjerenstvo za dodjelu potpora udrugama sa područja Općine Semeljci sastalo se dana
26.10.2018. u 09:00 sati u slijedećem sastavu:
1. Danijela Ljubas, predsjednica
2. Katarina Horvat, član
3. Zrinka Nakić Benc, član
Povjerenstvo je pregledalo sve prispjele ponude na Natječaj koji je raspisao Općinski načelnik
Grga Lončarević, dana 10. listopada 2018. godine i koji je objavljen na službenoj stranici
Općine Semeljci.
U natječaju je predviđen iznos sredstava financiranja projekata udruga iz područja vatrogastva
kojima će se zadovoljiti javne potrebe na području Općine Semeljci i ciljevi definirani
strateškim dokumentima je 100.000,00 kn.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJIMA SMATRA SE UDRUGA KOJA UDOVOLJAVA
SLJEDEĆIM KRITERIJIMA:
 Da je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske
 Da je upisana u Registar neprofitnih organizacija
 Da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su
predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s
Ustavom i zakonom
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Uredno ispunjava obaveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz
proračuna Općine Semeljci i svih javnih izvora
Nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
uredno plaća poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine
Semelji što potvrđuje Potvrdom o nepostojanju duga
Ima organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa i projekata,
objavljenje javne ovlasti i pružanje socijalnih usluga
Vodi transparentno financijsko poslovanje
Protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni
postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48.
Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provede udruge
Da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske
unije, državnog proračuna ili proračuna Općine Semeljci
Udruga mora imati utvrđen način javnog objavljivana programskog i financijskoj
izvješća o radu za proteklu godinu
Udruga mora imati uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predavati sva
izvješća Općini Semeljci i drugim institucijama
Ima usvojen financijski plan i program rada udruge
Ima Statut usklađen sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.) ili je
podnijela zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu, a sukladno uvidu u
Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o
financiranju) je u mandatu)

Zaprimljeno je 5 projekata.
Nakon otvaranja pristiglih ponuda konstatirano je da:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mrzović
•

Je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili poziv u zadanom roku = DA

•

Je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili
javnom pozivu = DA

•

Je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva = DA

•

Jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja = DA

•

Jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci = DA

•

Jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja = DA
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2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kešinci
•

Je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili poziv u zadanom roku = DA

•

Je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili
javnom pozivu = DA

•

Je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva = DA

•

Jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja = DA

•

Jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci = DA

•

Jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja = DA

3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbica
•

Je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili poziv u zadanom roku = DA

•

Je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili
javnom pozivu = DA

•

Je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva = DA

•

Jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja = DA

•

Jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci = DA

•

Jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja = DA

4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Koritna
•

Je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili poziv u zadanom roku = DA

•

Je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili
javnom pozivu = DA

•

Je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva = DA

•

Jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja = DA

•

Jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci = DA
3

•

Jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja = DA

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Semeljci
•

Je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili poziv u zadanom roku = DA

•

Je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili
javnom pozivu = DA

•

Je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva = DA

•

Jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja = DA

•

Jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obrasci = DA

•

Jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja = DA

Završeno u 10:00
Zapisničar

Povjerenstvo

Stanko Blažević

Danijela Ljubas, predsjednik

_________________

________________________
Katarina Horvat, član
__________________________
Zrinka Nakić Benc, član
__________________________
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