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OPĆINSKA NAČELNICA

POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCJENU
PRIJAVLJENIH PROJEKATA
KLASA:007-01/18-01/01
URBROJ:238/11-03/1-18-5
Jakovlje, 2. ožujka 2018.

Na temelju članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje
(Službeni glasnik Općine Jakovlje 9/2016), Povjerenstvo za pregled i ocjenu
prijavljenih projekata od interesa za Općinu Jakovlje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
donosi

ODLUKU
o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za organizacije civilnog društva u
2018. godini
Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata od interesa
za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu
Povjerenstvo je u postupku provjere formalnih uvjeta utvrdilo prijave organizacija
civilnog društva koje se ne upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno
ocjenjivanje, a koje se odbacuju iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta
natječaja.
Članak 2.
Prijave koje nisu ispunile formalne uvjete i koje se ne upućuju u daljnju
proceduru su:

Redni
broj
1.

Udruga

Taekwondo
klub Jakovlje

Naziv
programa/projekta/manifestacije
7. Jakovlje kup i 7. Jakovlje limač
kup

Razlog odbacivanja
Neispunjen, neovjeren i
nepotpisan – Obrazac
OCD 9 – obrazac izjave
izvoditelja
aktivnosti
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2.

NK
Dinamo
Plave noći 2018. – turnir naselja,
Jakovlje
veterana, limača

3.

Sportska udruga Razvoj i promocija teniskog sporta
Teniski
klub na području Općine Jakovlje
Jakovlje

Nije dostavljen dokaz da
je projekt koji je prijavio
na natječaj prihvatilo
nadležno tijelo OCD kroz
usvajanje godišnjeg
programa rada (Zapisnik
sa sjednice nadležnog
tijela) i nije dostavljen
Obrazac OCD 3 i OCD 4
u elektroničkom obliku na
email adresu Općine
Jakovlje ni na
elektroničkom mediju (CD,
USB stick i sl.).
Nije dostavljen Obrazac
OCD 7 – životopis
voditelja programa ili
projekta

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Jakovlje u roku od 8 (osam) dana od dana primitka ove Odluke. Prigovor se dostavlja
u pisanom obliku, neposredno ili poštom preporučeno. Pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Jakovlje u roku od 3 (tri) dana od primitka prigovora odlučit će o istome.

POVJERENSTVO ZA PREGLED I OCJENU
PRIJAVLJENIH PROJEKATA

DOSTAVITI:
1. Taekwondo klub Jakovlje,
2. NK Dinamo Jakovlje,
3. Sportska udruga Teniski klub Jakovlje,
4. Pismohrana

