
 
Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospida („Službeni vjesnik Grada Gospida“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 

2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima 
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opde dobro koje provode udruge ("Narodne 
novine" broj 26/15, 37/21) Gradonačelnik Grada Gospida dana 18. siječnja 2023. godine donosi 

 
 

Z A K LJ U Č A K 
o  imenovanju Povjerenstva za provjeru 

ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva 
 
 

I. 
 

 U Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva za 2023. godinu 
(dalje: Povjerenstvo) imenuju se: 
 

1. Ivana Kaleb Asid - za predsjednicu, 
2. Nikolina Jelača - za članicu, 
3. Marija Tomljenovid Borovac- za članicu. 

 
 

II. 
 

 Zadatak Povjerenstva su provjere: 

 je li prijava dostavljena na pravi javni poziv i u zadanome roku, 

 je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u javnim pozivima, 

 je li lokacija provedbe projekta/programa prihvatljiva, 

 jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje javnog poziva, 

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te 

 jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti navedeni u javnom pozivu  
 
u: 
 

 Javnom pozivu za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti/manifestacija u području udruga 
branitelja; 

 Javnom pozivu za sufinanciranje programa u području javnih potreba u tehničkoj kulturi; 

 Javnom pozivu za sufinanciranje programa i projekata u području zaštite životinja; 

 Javnom pozivu za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području kulture; 

 Javnom pozivu za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području djece, mladih i 
zajednice; 

 Javnom pozivu za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga u 2023. godini. 
 
 

  III. 

 Na temelju obavljene formalne provjere prijava predsjednik/ca  Povjerenstva donosi odluku koje se  
prijave upuduju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju jer ne ispunjavaju 
propisane (administrativne) uvjete javnog poziva. 

 
IV. 

 
Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za rad. 
 
 
 
 



 
V. 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit de se u „Službenom vjesniku Grada 
Gospida“. 

 
KLASA: 402-04/23-01/11 
URBROJ: 2125-1-02-23-01 
Gospid, 18. siječnja 2023. godine 
 
 
                                                                                                                              GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA  
 
                                                                                                                                            Karlo Starčevid, v.r.                                                


