
 
 
Na temelju članka 30. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada 

Svete Nedelje, broj 2/17.), točke 5.(B) Javnog natječaja/Uputa za prijavitelje za dodjelu financijskih 

sredstava programima/projektima/institucionalnom razvoju udruga koje obavljaju djelatnosti u području 

socijalno-humanitarnog karaktera i zaštite osoba s invaliditetom, promicanja zdravstva, unapređenja 

života umirovljenika i starijih osoba u 2019. godini (KLASA: 402-08/19-01/04,URBROJ: 238-12-02/3-

19-2 od 29. ožujka 2019.), Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava dana 7. lipnja 2019. godine donosi   

 

 

Prijedlog Zaključka  

o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima/institucionalnom razvoju udruga koje 

obavljaju djelatnosti u području socijalno-humanitarnog karaktera i zaštite osoba s 

invaliditetom, promicanja zdravstva, unapređenja života umirovljenika i starijih osoba u 2019. 

godini 

 

 

I. 

Predlaže se dodjela financijskih sredstva iz Proračuna Grada Sveta Nedelja, kao pomoć u 

provedbi programa, projekata i institucionalnog razvoja udruga u području promicanja socijalno-

humanitarnog karaktera i zaštite osoba s invaliditetom, promicanja zdravstva, unapređenja života 

umirovljenika i starijih osoba u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna. 

 

II. 

Tabela s nazivom udruga, njihovim programima/projektima/institucionalnim razvojem, 

prijedlogom iznosa dodijeljenih financijskih sredstava i ostvarenom broju bodova nalazi se u prilogu 

ovog prijedloga Zaključka i čini njen sastavni dio (TABELA – PRIJEDLOG DODJELE 

FINANCIJSKIH SREDSTAVA U 2019. GODINI). 

  

III. 

Udruge koje su nezadovoljne prijedlogom Zaključka o dodjeli financijskih sredstava imaju 

pravo na prigovor.  

 Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana objave prijedloga Zaključka o dodjeli 

financijskih sredstava na web stranici Grada Svete Nedelje, a Zaključak o prigovoru donosi 

Gradonačelnik. 

 Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka. 

 Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili ne dodijeljena 

sredstava. 

 

IV. 

Javnom objavom prijedloga Zaključka o dodjeli financijskih sredstava na web stranici Grada 

Svete Nedelje smatra se da su udruge obaviještene o rezultatima Javnog natječaja.  

 

V. 

Prijedlog Zaključka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici Grada Svete 

Nedelje. 

 

 

KLASA: 402-08/19-01/04 

UR.BROJ: 238-12-02/3-19-14 

U Svetoj Nedelji, 07.06.2019. 

/Predsjednica povjerenstva za ocjenjivanje prijava/ 

 

 


