
Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa 
za Grad Buzet koje provode organizacije civilnog društva za 2023. godinu 

Povjerenstvo za administrativnu procjenu pristiglih prijava 
 

OBRAZAC OCD 7 

 OBRAZAC ZA PROVJERU 
 ISPUNJAVANJA PROPISANIH (FORMALNIH) UVJETA JAVNOG NATJEČAJA OCD 7 

A Naziv organizacije civilnog društva: 

B Propisani (formalni) uvjeti: DA NE Napomena/NP 

1.  Prijava je dostavljena na pravi javni natječaj      

2.  Prijava je dostavljena u zadanome roku      

3.  Prijava je dostavljena u elektroničkom obliku (word, excel)      

4.  Propisani opisni obrazac (OCD 1) je dostavljen potpisan i ovjeren    

5.  U obrascu OCD1 su popunjena sva polja    

6.  Propisani obrazac proračuna (OCD2) je dostavljen potpisan i ovjeren    

7.  Prijava je napisana na hrvatskom jeziku i ispunjena računalom      

8.  Zatraženi iznos sredstava je unutar financijskih pragova u javnom natječaju      

9.  Lokacija  provedbe projekta je prihvatljiva    

10.  Prijavitelj je prihvatljiv sukladno uvjetima propisanima u Uputama za prijavitelje 

 Iz Ispisa iz RU je vidljivo da je prijavitelj uskladio Statut sa Zakonom o udrugama     

 
U slučaju da je u RU vidljivo da udruga nije uskladila Statut sa Zakonom, dostavljena je 
preslika Zahtjeva za upis promjena upućenog nadležnom tijelu.   

 

 
Iz Ispisa iz RU vidljivo je da se prijavitelj u svom statutu opredijelio za obavljanje 
aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima se promiču uvjerenja i ciljevi koji nisu 
u suprotnosti s Ustavom i zakonom   

 

 
Iz Ispisa iz RU je vidljivo da je prijavu je potpisala ovlaštena osoba za zastupanje koja je 
u mandatu   

 

 

U slučajevima kada je u RU vidljivo da je istekao mandat osoba ovlaštenih za 
zastupanje udruge dostavljena je Preslika Zahtjeva za upis promjena upućenog 
nadležnom tijelu iz koje je vidljivo da je udruga pravovremeno prijavila promjenu koja 
se odnosi na osobe ovlaštene za zastupanje   

 

 
U slučajevima kada je prijavitelj podružnica ili ogranak bez pravne osobnosti, 
dostavljen je dokument kojim odgovorna osoba matične organizacije ovlašćuje 
voditelja ogranka/podružnice na potpisivanje prijave na ovaj natječaj   

 

 Udruga aktivno djeluje minimalno godinu dana    

11.  
Partneri su prihvatljivi sukladno uvjetima propisanima u Uputama za 
prijavitelje    

 

12.  
Propisani obrazac izjave o partnerstvu (OCD4) je dostavljen, potpisan i ovjeren 
(ako je primjenjivo)   

 

13.  
Propisani obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (OCD 3) je 
dostavljen, potpisan i ovjeren (ako je primjenjivo)   

 

14.  
Korisnici  provedbe projekta su prihvatljivi sukladno Uputama za 
prijavitelje/Javnom natječaju (projektne aktivnosti moraju se provoditi na 
području/za korisnike s područja GB)   

 

15.  
Propisani obrazac popisa članova OCD-a s područja Grada Buzeta (OCD5) 
dostavljen je, potpisan i ovjeren (ako je primjenjivo  - za OCD-a koje nemaju 
sjedište na području Grada Buzeta!)   

 

16.  
Dostavljen je popunjen, potpisan i ovjeren propisani obrazac izjave(OCD6) da 
je OCD uredno ispunila obveze (dostavljena polugodišnja/završna izvješća) iz 
svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Buzeta    

 

17.  
Dostavljen je dokaz da OCD ima podmirene sve doprinose i plaćen porez 
(Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave)   

 

18.  
Dostavljen je dokaz da je projekt koji je prijavljen na ovaj Natječaj prihvatilo 
nadležno tijelo OCD kroz usvajanje godišnjeg programa rada (Zapisnik sa 
sjednice nadležnog tijela)   

 

19.  OCD ima utvrđen način objavljivanja programskog izvješća za 2021. godinu    
 

Datum provjere:     Potpis članova povjerenstva: 
        1.________________________ 
Buzet,________________      2.________________________ 
        3. ________________________ 


