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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŢUPANIJA 
OPĆINA KRŠAN 
OPĆINSKO VIJEĆE 
52232 Kršan, Blaškovići 12 
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223 
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr 

 

KLASA: 021-05/15-01/__ 
URBROJ: 2144/04-05-15-___ 
Kršan, ______________ 2015 
 

 Na temelju članka 19. stavak 1. točka 7. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo 

Općine Kršan br. 06/09 i 07/13), te članka 8. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan (_________), Općinsko 

vijeće Općine Kršan, dana ___________2015. godine donosi 

 
 

ODLUKU 

o osnivanju  povjerenstva za ocjenjivanje 

prijavljenih programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz 

Proračuna općine Kršan za 2016. godinu 

 
 

I. 

 Osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa, projekata, 

aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna općine Kršan za 2016. godinu (u 

daljem tekstu: povjerenstvo), kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan. 

 

II. 

 Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke sastoji se od ___članova. Predsjednik 

povjerenstva će biti izabran između članova istog. Predsjednik povjerenstva koordinira radom 

Povjerenstva i priprema zbirna izvješća zbrajanjem pojedinačnih ocjena svakog člana 

Povjerenstva, usuglašava stajališta te priprema završno izvješće o radu Povjerenstva.  

 

III. 

 U povjerenstvo se imenuju: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 
………… 
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IV. 

Zadaća svakog člana Povjerenstva je da: 

- se upozna s tekstom javnog natječaja.  

- potpiše izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. 

- razmotri i prema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu ocijeni prijave  udruga. 

- prijave procijeni objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja te svaku 

dodijeljenu ocjenu obrazloži.  

- istakne najveće prednosti i mane svake procijenjene prijave. 

- preporuči traženje dodatne dokumentacije ukoliko ocijeni da je potrebni. 

 

Zadaća Povjerenstva je da: 

- zajednički ocjene svaku prijavu. 

- u slučaju opravdane spriječenosti ocjenjivača imenuje zamjene.  

- na temelju dodijeljenih ocjena, Povjerenstvo izrađuje prijedlog (privremenu rang listu) 

i rezervnu listu za financiranje. 

- Povjerenstvo daje prijedlog Općinskom načelniku za odobravanje financijskih 

sredstava za programe ili projekte.  

 

V. 

 Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasilu Općine Kršan, i stupa na snagu osmog 

dana od dana objave. 

 
 

 
 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

        Babić Boris 

 

            ________________ 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Općinski načelnik, ovdje 

2. Predsjednicima i članovima povjerenstva (x__) 

3. Odsjek za računovodstvo i financije 

4. Arhiva akata Općinskog vijeća, ovdje 

5. a/a, ovdje, uz Klasu: _________________ 


