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 Na temelju članka 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 
(„Narodne novine“, broj 26/15) te članka 57. Statuta Općine Funtana-Fontane („Službeni 
glasnik Općine Funtana“, broj 2/13 i 4/15) Općinski načelnik Općine Funtana-Fontane, dana 
31. ožujka 2016. godine, donosi  

 
 

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava 

udrugama/organizacijama civilnog društva    
 

 
Članak 1.  

 U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva bez provođenja javnog natječaja, u skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 
4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 
od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje: Uredba), osniva se Povjerenstvo za 
izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: 
Povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.  
 

Članak 3. 
 Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. 

Mandat članova Povjerenstva traje 2 (dvije) godine. 
 

Članak 4. 
 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Karmen Pilat - predsjednik, 
2. Sara Klarić - član, 
3. Đankarlo Milokanović - član. 

 
 



Članak 5. 
U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi Mišljenje o izravnoj dodjeli 

financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Mišljenje) temeljem 
zakonskih propisa, odredaba Uredbe, procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnosti Proračuna 
Općine Funtana-Fontane.  

 
Članak 6. 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi. 
Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi 

sjednicom i potpisuje mišljenja koje donosi Povjerenstvo. 
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, sjednicom Povjerenstva 

predsjedava član Povjerenstva kojeg za to ovlasti predsjednik Povjerenstva. 
 

Članak 7. 
Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na 

sjednici dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice. 
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, 

članovima Povjerenstva se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na 
samoj sjednici. 

 
Članak 8. 

Povjerenstvo može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova 
Povjerenstva.  

Povjerenstvo donosi Mišljenje većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva. 
 Mišljenje iz prethodnog stavka ovoga članka upućuje se kao prijedlog Općinskom 
načelniku na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o izravnoj dodjeli financijskih 
sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva. 
 Temeljem Zaključka Općinskog načelnika iz prethodnog stavka ovog članka s 
udrugom/organizacijom civilnog društva, odnosno s nositeljem aktivnosti sklapa se Ugovor o 
izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva. 

 
Članak 9. 

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. 
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima, o 

sudjelovanju u raspravi te o donesenim mišljenjima. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Zapisnik potpisuje predsjednik Povjerenstva. 

 
Članak 10. 

Administrativno tehničke i stručne poslove za Povjerenstvo obavljat će Jedinstveni 
upravni odjel Općine Funtana-Fontane. 

Jedinstveni upravni odjel iz prethodnog stavka ovoga članka ujedno se zadužuje za 
pripremu sljedećih obrazaca koji će se po stupanju na snagu ove Odluke objaviti na službenoj 
web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr): 

- Obrazac zahtjeva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, 

- Obrazac proračuna aktivnosti za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/ 
organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, 

- Obrazac ugovora o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama 
civilnog društva iz Proračuna Općine Funtana-Fontane, 



- Obrazac opisnog izvješća o provedenoj aktivnosti prema zahtjevu o izravnoj dodjeli 
financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna Općine 
Funtana-Fontane te 

- Obrazac financijskog izvješća o provedenoj aktivnosti prema zahtjevu o izravnoj 
dodjeli financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva iz Proračuna 
Općine Funtana-Fontane. 

 
Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Općine Funtana“.  

 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
Mladen Grgeta, v.r. 

 


