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 Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  

(„Narodne novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 

36/09., 150/11., 144/12., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 123/17), članka  44. Statuta Općine 

Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine Podravska Moslavina broj 1/18), a u svezi s 

člankom 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 85/15), te članka  6. 

Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik“ Općine 

Podravska Moslavina broj 4/16), načelnik Općine Podravska Moslavina, donosi 

 

R J E Š E NJ E 
o produženju radnog vremena 

 

Članak 1. 

Obrtu za ugostiteljstvo  FILIP-vlasnice Tatjana Brkanić, J.J. Strossmayera 85 u Podravskoj 

Moslavini odobrava se u ugostiteljskom objektu "CAFFE BAR KAKTUS", J.J. Strossmayera 

85, produžetak radnog vremena od 07.00h do 04.00h   

-sa 24. (ponedjeljak) prosinca 2018.  na 25. (utorak) prosinca 2018. godine povodom Božića. 
 

Članak 2. 

 Rješenje stupa na snagu prvi dan nakon dana donošenja, a objavit će se u  „Službenom 

glasniku Općine Podravska Moslavina“. 

 

KLASA: 335-01/18-01/3 

URBROJ: 2115/03-03-18-2 

Podravska Moslavina, 20. prosinca  2018.g.  

                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                        Zdravko Šimara, v.r. 

 

DOSTAVITI: 

1. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO FILIP, J.J. STROSSMAYERA 85,  Podravska 

Moslavina 

2. POLICIJSKA POSTAJA DONJI MIHOLJAC, ULICA KRALJA ZVONIMIRA 3, 

DONJI MIHOLJAC 

3. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba županijske sanitarne 

inspekcije, Odjel za istočnu Hrvatsku, Odsjek za Osječko - baranjsku županiju, 

Ispostava Donji Miholjac Uprava za sanitarnu inspekciju-odsjek za osječko-baranjsku 

županiju, Vukovarska 1, Donji Miholjac 

4. Pismohrana 
__________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 15. i 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom 

planu (Narodne novine br. 124/14, 15/15, 87/16 i 3/18 ) i članka  44. Statuta Općine Podravska 

Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina, broj 1/18) općinski načelnik donosi 

 

R J E Š E N J E    

 

o osnivanju i imenovanju Komisije za popis imovine Općine Podravska Moslavina 

 
I.  

  Osniva se Komisija za popis imovine Općine Podravska Moslavina. 



 

 U Komisiju za popis imovine Općine Podravska Moslavina imenuju se: 

 

• Hrvoje Pavin, za predsjednika, 

• Željko Zetaić, za člana, 

• Dominik Cerić za člana. 

II. 

 Zadaća Komisije za popis imovine je da sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine 

obavi sveobuhvatan popis imovine Općine Podravska Moslavina i to: uredskog inventara i 

opreme-dugotrajne imovine, te potraživanja i obveza. 

 

III. 

 Komisija se zadužuje da popis imovine obavi u razdoblju od 22. prosinca 2018. godine 

do 31. prosinca 2018. godine, te da sačini izvješće o popisu i rezultatima popisa najkasnije do 

31. siječnja 2018. godine. 

IV. 

Ovo Rješenje stupa na snagu prvi dan nakon dana donošenja i objaviti će se u  

Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina. 

 

 

KLASA: 406-08/19-01/01 

URBROJ: 2115/03-03-18-1 

Podravska Moslavina, 22. prosinac 2018.  

 

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK 

      Zdravko Šimara, v.r. 

DOSTAVITI: 

1. Hrvoje Pavin, predsjednik 

2. Željko Zetaić, član 

3. Dominik Cerić, član 

4. Pismohrana 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 8. 

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), članka 8. Odluke 

o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za obavljanje financiranja udruga iz proračuna 

Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ 6/17. i 9/18) i 

članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik Općine Podravska 

Moslavina“ br. 1/18.) Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 27. prosinca 2018. 

godine, donosi 

 

GODIŠNJI PLAN 

raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za 

financiranje udruga iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2019. godini 
 

Članak 1. 

 

Ovim Godišnjim planom (u daljnjem tekstu: Plan) Općina Podravska Moslavina definira javne 



natječaje i javne pozive (u daljnjem tekstu: natječaji i pozivi) za dodjelu financijskih sredstava 

udrugama iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2019. godini. 

Plan sadrži: podatke o područjima, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja i poziva, 

ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, iznosi predviđeni za pojedina područja, raspon 

sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa ili projekta odnosno jednokratne 

aktivnosti te očekivanom broju programa, projekta odnosno jednokratnih aktivnosti koji će se 

ugovoriti za financiranje. 

 

Članak 2. 

 

Plan je izrađen sukladno programima javnih potreba u športu, kulturi i socijalnoj skrbi na 

području Općine Podravska Moslavina. 

Plan raspisivanja natječaja i poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će prema 

potrebi Općina Podravska Moslavina raspisati i dodatne natječaje ili pozive, ovisno o 

raspoloživosti financijskih sredstava. 

 

Članak 3. 

 

Sredstva za provedbu natječaja i poziva osigurana su u Proračunu Općine Podravska Moslavina 

za 2019. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i poziva definira se u tablici u prilogu, koja je 

sastavni dio ovog Plana. 

Članak 4. 

 

Ovaj Plan objavljuje se na službenim stranicama Općine Podravska Moslavina te se dostavlja 

Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

 

Članak 5. 

 

Ova Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina. 

 

KLASA: 023-05/18-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-18-1 

U Podravskoj Moslavini, 27. prosinca 2018.godine 

          OPĆINSKI NAČELNIK 

                   Zdravko Šimara, v.r. 

 

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz 

Proračuna Općine podravska Moslavina u 2019. godini 

 

 

Redni 

broj 

Naziv javnog 

natječaja/javnog 

poziva 

Okvirni datum 

raspisivanja 

javnog natječaja 

/javnog poziva 

Ukupna 

vrijednost javnog 

natječaja /javnog 

poziva 

Okvirni broj 

planiranih 

ugovora 

Rok na koji 

se ostvaruje 

financijska 

podrška 

Raspon sredstava 

za financiranje 

programa/projekta 

 Javni 

natječaj/javni 

pozivi za 

financiranje 

programa i 

     



projekata udruga s 

područja Općine 

Podravska 

Moslavina iz 

sredstava 

Proračuna Općine 

za 2019. godinu u 

kategorijama: 

1.  Javne potpore u 

športu 

ožujak 2019. g. 

svibanj 2019.g 

130.000,00kuna 10 31.12.2019.g. 500,00kn-

70.000,00kn 

2.  Javne potrebe u 

socijalnoj skrbi 

ožujak 2019. g. 

svibanj 2019.g 

11.000,00kuna 4 31.12.2019.g. 500,00kn-

3.000,00kn 

3.  Javne potpore u 

kulturi 

ožujak 2019. g. 

svibanj 2019.g 

50.000,00kuna 2 31.12.2019.g. 500,00kn-

50.000,00kn 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“, broj 25/13 i 85/15) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina (Službeni glasnik 

Općine Podravska Moslavina, broj 1/18) općinski načelnik Općine Podravska Moslavina 

donosi, 

PLAN 

savjetovanja s javnošću za 2019. godinu Općine Podravska Moslavina 

 

I. 

 

Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina utvrđuje Plan savjetovanja s javnošću za 

2019. godinu Općine Podravska Moslavina 

 
Naziv akta Nositelj izrade 

akta 

Donositelj 

akta 

Planirano 

vrijeme 

donošenja 

akta 

Trajanje 

savjetovanja 

Okvirno 

vrijeme 

provedbe 

internetskog 

savjetovanja 

Nacrt Strateški razvojni plan turizma Općine Podravska 

Moslavina za razdoblje 2018. do 2020. 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

srpanj-rujan 30 dana srpanj-rujan 

Nacrt Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama te divljim životinjama na 

području općine Podravska Moslavina 

 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

srpanj-rujan 8 dana srpanj-rujan 

Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine 

Podravska Moslavina 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

srpanj-rujan 8 dana srpanj-rujan 

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

ožujak-srpanj 15 dana srpanj-rujan 

Nacrt Prijedloga Strategije izjednačavanja mogućnosti 

za osobe sa invaliditetom na području Općine 

Podravska Moslavina 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

8 dana rujan-prosinac 

Plan proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. 

i 2022. godinu 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

30 dana rujan-prosinac 

Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. 

godinu  

 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

30 dana rujan-prosinac 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za  2020. godinu  

 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

30 dana rujan-prosinac 

 

Program utroška sredstava od prihoda od prodaje i Jedinstveni Općinsko rujan- 30 dana rujan-prosinac 



zakupa poljoprivrednog zemljišta na području Općine 

Podravska Moslavina u vlasništvu Republike Hrvatske 

za 2020. godinu 

 

upravni odjel vijeće prosinac  

Program javnih potreba u područjima društvenih 

djelatnosti Općine Podravska Moslavina za 2020. 

godinu za: 

a) Program javnih potreba u športu Općine 

Podravska Moslavina za 2020. godinu  

b) Program javnih potreba u kulturi Općine 

Podravska Moslavina za 2020. godinu  

c) Program javnih potreba u vatrogastvu i 

civilnoj zaštiti Općine Podravska Moslavina 

za 2020. godinu  

d) Program javnih potreba u vatrogastvu i 

civilnoj zaštiti Općine Podravska Moslavina 

za 2020. godinu  

e) Program javnih potreba u osnovnom i 

srednjoškolskom obrazovanju, zdravstvu i 

socijalnim potrebama Općine Podravka 

Moslavina za 2020. godinu 

 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

30 dana rujan-prosinac 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. 

godinu 

 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

 

30 dana rujan-prosinac 

Plana razvojnih programa Općine  Podravska 

Moslavina za razdoblje 2020.-2022. godine 

 

Jedinstveni 

upravni odjel 

Općinsko 

vijeće 

rujan-

prosinac 

30 dana rujan-prosinac 

 
II. 

Obrazac za sudjelovanje javnosti (putem kojeg će građani moći uputiti svoje prijedloge) i Obrazac 

izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću prilažu se ovom planu. 

 

III. 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provođenje savjetovanje s javnošću sukladno odredbama 

Zakona o pravu na pristup informacijama, a temeljem ovog plana kao i objavu i dostupnost ovog plana 

na službenoj stranici Općine Podravska Moslavina(www.podravskamoslavina.hr). 

KLASA: 023-05/18-01/2 

URBROJ: 2115/03-03-18-1 

Podravska Moslavina, 28. prosinca 2018.g. 
 

       OPĆINSKI NAČELNIK 

Zdravko Šimara, v.r.  

___________________________________________________________________________ 

 

 Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08 i 61/11) i članka 44. Statuta Općine 

Podravska Moslavina (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina broj 1/18.),  na prijedlog 

pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina, Općinski načelnik 

Općine Podravska Moslavina, dana 03. siječnja 2019. godine donosi  

http://www.podravskamoslavina.hr/


 

PLAN PRIJMA  

u službu u Općini Podravska Moslavina za 2019. godinu  

Članak 1. 

 

Plan prijma u službu u Općini Podravska Moslavina (u daljnjem tekstu: Plan) odnosi se na 

prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina (u 

daljnjem tekstu: Upravni odjel), sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog 

odjela (u daljnjem tekstu: Pravilnik) (Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina broj 1/17, 

3/17, 6/17 i 4/18). 

Članak 2.  

 

U Upravnom odjelu stvarno stanje popunjenosti na dan 31. prosinca 2018. godine je zaposleno  

ukupno 5 službenika i 1 namještenik, te dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno – 

načelnik Općine Podravska Moslavina, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 

2019. godinu prikazani su u Tablici 1. koja se nalazi u privitku ovog Plana i čini njegov sastavni 

dio.  

Članak 3. 

 

Radna mjesta se popunjavaju u Upravnom odjelu u skladu sa osiguranim financijskim 

sredstvima u proračunu Općine Podravska Moslavina za 2019. godinu, te u skladu sa ovim 

Planom kao i Pravilnikom. 

Članak 4. 

 

Na temelju ovog Plana, slobodna radna mjesta popunjavat će se putem javnog natječaja, 

premještajem, sporazumom o prijmu u službu ili zadržavanjem u službi vježbenika koji je 

položio državni stručni ispit. 

 

Članak 5.  

 

Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od dana donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Podravska Moslavina“. 

 

KLASA: 112-01/19-01/01  

URBROJ: 2115/03-03-19-1  

Podravska Moslavina, 03. siječnja 2019.godine 

OPĆINSKI NAČELNIK 

         Zdravko Šimara v.r. 

 

Redni 

broj 

Naziv radnog mjesta Stvarna 

popunjenost na 

dan 31.12.2018.  

Potreban broj 

službenika i 

namještenika u 

2019. 

Potreban broj 

vježbenika-

volontera u 2019. 

godini 

1.  Pročelnik JUO, VSS 1 - - 

2.  Samostalni upravni 

referent 

- 1 - 

3.  Računovodstveni 

referent 

1 - - 



4.  Administrativni referent 1 - 1 

5.  Referent-komunalni 

redar 

- 1 - 

6.  Referent-poljoprivredni 

redar 

1 - - 

7.  Referent-voditelj 

projekta 

1 - - 

8.  Spremač/ica 1 - - 

 UKUPNO 6 2 1 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13 – pročišćen tekst i 137/15) i članka 44. Statuta Općine Podravska Moslavina 

(„Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ br. 1/18), općinski načelnik Općine 

Podravska Moslavina, dana 08. siječanj 2019. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju izvješća stanja sigurnosti 

 

I. 

 

Prihvaća se izvješće o stanju sigurnosti za mjesec prosinac 2018. godine, koje je izradilo 

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Osječko-baranjska županije, Policijska 

postaja Donji Miholjac, Broj: 511-07-26/1-59/12-18., od 08. siječnja 2019. godine. 

 

  

II. 

 

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Podravska Moslavina“. 

 

KLASA: 200-01/19-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-19-2 

U Podravskoj Moslavini, 08. siječanj 2019.godine 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

    Zdravko Šimara, v.r. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Na temelju članka 12. Odluke o izvršenju proračuna Općine Podravska Moslavina za 

2018.g. ("Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina", broj 5/17), članka 48. Zakona o 

lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 44. Statuta Općine 

Podravska Moslavina ("Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina", broj 1/18) Općinski 

načelnik Općine Podravskoj Moslavini  donio je slijedeću 



Odluku 

o kratkoročnoj pozajmici novčanih sredstava kod 

 Poslovne Banke – Privredna banke Zagreb u 2019. g. 

 

Članak 1. 

Pozajmljivanje novčanih sredstava kod poslovne banke -Privredna banka Zagreb u 2019. godini 

u iznosu od 700.000,00 kuna. 

Sredstva iz st. 1. ovog članka koristiti će se za pokriće dospjelih obveza. 

 

Članak 2. 

 

Međusobna prava i obveze za realizaciju pozajmice iz članka 1. ove Odluke biti će regulirani 

Ugovorom o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu kod 

Poslovne Banke – Privredna banke Zagreb u 2019. g. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina". 

KLASA: 403-01/19-01/01 

URBROJ: 2115/03-03-19-1 

Podravska Moslavina, 29. siječnja 2019. godine 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

                  Zdravko Šimara, v.r. 

 
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - 

pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 9. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka 

za obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik 

Općine Podravska Moslavina“, broj 6/17. i 9/18), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 

74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne 

novine, br. 26/15) i Programu javnih potreba u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom 

obrazovanju, zdravstvu i socijalnim potrebama na području Općine Podravska Moslavina za 

2019. godini („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ 9/18.), Općinski načelnik 

Općine Podravska Moslavina, dana 30. siječnja 2019. godine, donosi  

 

ODLUKU 

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga iz 

Programu javnih potreba u predškolskom, osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju, 

zdravstvu i socijalnim potrebama na području  

Općine Podravska Moslavina za 2019. godinu 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

programa/projekata udruga u socijalnoj skrbi iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 

2019. godini, u iznosu od 11.000,00 kuna.  



II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za predlaganje 

programa i projekata udruga iz Programu javnih potreba u predškolskom, osnovnom i 

srednjoškolskom obrazovanju, zdravstvu i socijalnim potrebama na području Općine Podravska 

Moslavina za 2019. (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Općine Podravska Moslavina i 

u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.  

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  

1. tekst javnog natječaja,  

2. upute za prijavitelje,  

3. obrasce za prijavu programa/projekta,  

4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.  

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 3. ove točke su:  

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta  

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta  

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja  

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu  

3.5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)  

3.6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)  

Obrasci za provedbu programa/projekta i izvještavanje iz stavka 1. podstavka 5. ove 

točke su:  

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta  

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta  

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

 

IV. 

 

Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na web 

stranici Općine Podravska Moslavina: www.podravskamoslavina.hr  

 

V. 

 

Općina Podravska Moslavina nadležna je za provedbu postupka.  

Općinsko vijeće je  imenovalo Povjerenstvo za udruge koje će vršiti pripremu i provedbu javnog 

natječaja.  

Povjerenstvo provjerava ispunjavaju li prijavitelji formalne uvjete natječaja, a potom ocjenjuje 

prijave koje su zadovoljile formalne uvjete putem obrasca za procjenu kvalitete/vrijednosti 

projekta.  

Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i 

Poslovniku Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i stručno 

ocjenjivanje pristiglih projekata i programa udruga.  

 

VI. 

 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa/projekata, Općinski načelnik donosi 

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga u socijalnoj skrbi.  

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik će s nositeljem programa i/ili 



projekta sklopiti pojedinačne ugovore.  

VII. 

 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na službenim stranicama Općine Podravska Moslavina, 

www.podravskamoslavina.hr  

VIII. 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina.  

 

IX. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

KLASA: 550-01/19-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-19-1 

Podravska Moslavina, 30. siječnja 2019. godine  

    OPĆINSKI NAČELNIK 

         Zdravko Šimara,v.r. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15 i 123/17), članka 9. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za 

obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik 

Općine Podravska Moslavina“ broj 6/17. i 9/18.), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 

74/14 i 70/17), te sukladno odredbama 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), Programu javnih potreba u kulturi na područnu Općine 

Podravska Moslavina u 2019. godini („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 

9/18.) i Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz 

Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2019. Godini („Službeni glasnik Općine Podravska 

Moslavina“ br. 1/19), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 30. siječnja 2019. 

godine, donosi  

       

ODLUKU 

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga 

iz Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravska Moslavina u 2019. 

godini 

 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

programa/projekata udruga u kulturi iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2019. godini, 

u iznosu od 50.000,00 kuna. 

 



II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za predlaganje 

programa i  projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Podravska Moslavina u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj)  čiji je nositelj Općine 

Podravska Moslavina i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio 

ove Odluke. 

 

 

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  

1.      tekst javnog natječaja,  

2.      upute za prijavitelje,  

3.      obrasce za prijavu programa/projekta,  

4.      obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5.      obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje. 

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 3.  ove točke su: 

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

3.5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) 

3.6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo) 

3.7. Obrazac Izjave i suglasnosti 

 

Obrasci za provedbu programa/projekta i izvještavanje iz stavka 1. podstavka 5. ove točke su: 

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

 

IV. 

Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na 

web stranici Općine Podravska Moslavina:  www.podravskamoslavina.hr 

 

 

V. 

Općina Podravska Moslavina nadležna je za provedbu postupka. 

Općinsko vijeće imenovalo je Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja. 

Povjerenstvo provjerava ispunjavaju li prijavitelji formalne uvjete natječaja, a potom 

ocjenjuje prijave koje su zadovoljile formalne uvjete putem obrasca za procjenu 

kvalitete/vrijednosti projekta. 

Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i 

Poslovniku Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i stručno 

ocjenjivanje pristiglih projekata i programa udruga. 

 

 

 

VI. 

http://www.podravskamoslavina.hr/


Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa/projekata, Općinski načelnik 

donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata  udruga u kulturi.  

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik će s nositeljem programa i/ili 

projekta sklopiti pojedinačne ugovore. 

VII. 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na službenim stranicama Općine Podravska 

Moslavina, www.podravskamoslavina.hr 

 

 

VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska 

Moslavina. 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina“. 

 

KLASA: 612-01/19-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-19-1 

Podravska Moslavina, 30. siječnja 2019. godine 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Zdravko Šimara, v.r. 

___________________________________________________________________________ 

 

KLASA: 620-01/19-01/1 

URBROJ: 2115/03-03-19-1 

Podravska Moslavina, 30. siječnja 2019. godine 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni 

tekst i 137/15 i 123/17), članka 9. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za 

obavljanje financiranja udruga iz proračuna Općine Podravska Moslavina („Službeni glasnik 

Općine Podravska Moslavina“ broj 6/17 i 9/18), Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 

74/14 i 70/17), te sukladno odredbama 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), Programu javnih potreba u športu na područnu Općine Podravska 

Moslavina u 2019. godini („Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina“ broj 9/18.) i 

Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz 

Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2019. Godini („Službeni glasnik Općine Podravska 

Moslavina“ br. 1/19), Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina, dana 31. siječnja 2019. 

godine, donosi  

 

ODLUKU 

o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za predlaganje programa/projekata udruga 

http://www.podravskamoslavina.hr/


iz Programa javnih potreba u športu  

na području Općine Podravska Moslavina u 2019. godini 

 

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju 

programa/projekata  udruga u športu iz Proračuna Općine Podravska Moslavina u 2019. godini, 

u iznosu od 130.000,00 kuna. 

II. 

Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za predlaganje 

programa i  projekata udruga iz Programa javnih potreba u športu na području Općine 

Podravska Moslavina u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj)  čiji je nositelj Općine 

Podravska Moslavina i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio 

ove Odluke. 

 

III. 

Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:  

1.      tekst javnog natječaja,  

2.      upute za prijavitelje,  

3.      obrasce za prijavu programa/projekta,  

4.      obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i  

5.      obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje. 

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 3.  ove točke su: 

            3.1. Obrazac opisa programa ili projekta 

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta 

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu 

3.5. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) 

3.6. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo) 

3.7. Obrazac Izjave i suglasnosti 

 

Obrasci za provedbu programa/projekta i izvještavanje iz stavka 1. podstavka 5. ove točke su: 

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta 

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta 

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta 

 

 

IV. 

Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na 

web stranici Općine Podravska Moslavina:  www.podravskamoslavina.hr 

 

 

 

V. 

Općina Podravska Moslavina nadležna je za provedbu postupka. 

Općinsko vijeće imenovalo je Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja. 

http://www.podravskamoslavina.hr/


Povjerenstvo provjerava ispunjavaju li prijavitelji formalne uvjete natječaja, a potom 

Povjerenstvo ocjenjuje prijave koje su zadovoljile formalne uvjete putem obrasca za procjenu 

kvalitete/vrijednosti projekta. 

Članovi Povjerenstva radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i 

Poslovniku Povjerenstva za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i stručno 

ocjenjivanje pristiglih projekata i programa udruga. 

 

 

 

VI. 

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa/projekata, Općinski načelnik 

donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata  udruga u športu.  

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik će s nositeljem programa i/ili 

projekta sklopiti pojedinačne ugovore. 

VII. 

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na službenim stranicama Općine Podravska 

Moslavina, www.podravskamoslavina.hr 

 

 

 

VIII. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska 

Moslavina. 

 

 

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Podravska Moslavina“. 

                 OPĆINSKI NAČELNIK 

                      Zdravko Šimara,v.r. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Službeni glasnik Općine Podravska Moslavina 

Izdaje Općina Podravska Moslavina 

Urednik: Općinski načelnik Općine Podravska Moslavina Zdravko Šimara 

Uredništvo: Jedinstveni upravni odjel Općine Podravska Moslavina 

Tisak: Općina Podravska Moslavina 

Adresa: Općina Podravska Moslavina 

 J.J. Strossmayera 150, 31 530 Podravska Moslavina 

Telefon: 031 641 212 

Fax: 031 641 910 

e-mail: opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr 

Objavljeno na Internet stranici Općine Podravska Moslavina: www.podravskamoslavina.hr 

 

Izdavanje Službenog glasnika ne smatra se poduzetničkom djelatnošću i ne podliježe 

oporezivanju sukladno odredbama članka 6.stavka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost 

(NN br. 47/95, 106/69, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04) 

http://www.podravskamoslavina.hr/
mailto:opcina.podravskamoslavina@os.t-com.hr
http://www.podravskamoslavina.hr/


 


