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Temeljem članka 24. i 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Belog Manastira ("Službeni 

glasnik Grada Belog Manastira" br. 1/16 i 13/17) i članka 2. Poslovnika Povjerenstva za provjeru i 

ocjenjivanje prijava na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz područja kulture, 

socijalne zaštite i gospodarskih djelatnosti (KLASA: 230-01/18-01/01, URBROJ: 2100/01-01-03-18-

5), Povjerenstvo za provjeru i ocjenjivanje prijava na Javni natječaj za financiranje projekata i programa 

udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i razvoja gospodarskih djelatnosti  (dalje: Povjerenstvo) 

donosi 

 

ODLUKA 

o ocjeni ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja 

 

I. 

Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavaju li pristigle prijave propisane (formalne) uvjete Javnog 

natječaja za financiranje projekata udruga iz područja kulture, socijalne zaštite i gospodarskih 

djelatnosti u 2019. godini utvrđivalo slijedeće: 

1. je li prijava dostavljena na pravi natječaj,  

2. je li prijava dostavljena u zadanome roku, 

3. je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju, 

4. je li prijavitelj prihvatljiv sukladno natječaju (ima li odgovarajuće programsko usmjerenje, 

djeluje li najmanje godinu dana na području Republike Hrvatske, ima li odgovarajuće ljudske 

resurse, jesu li teritorij i razdoblje provedbe programa/projekta sukladni Natječaju, je li sjedište 

prijavitelja na Natječajem definiranom području) 

5. jesu li dostavljeni, potpisani, ovjereni i  ispunjeni svi obvezni obrasci (opisni obrazac, obrazac 

proračuna i obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja), 

6. je li dostavljena druga tražena dokumentacija sukladno natječaju (Potvrda nadležnog suda da se 

protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak, potvrda Porezne uprave o 

nepostojanju duga) 

 

II. 

 

Nakon provedenog postupka iz točke 1. ove odluke Povjerenstvo je utvrdilo da sljedeće prijave 

ispunjavaju propisane (formalne) uvjete natječaja: 

 

Br. Ime prijavitelja Naziv projekta/programa 

37 Baranjsko rusko društvo prijateljstva Baranja - Rusija - povijest nas spaja 

34 Demokratska zajednica Mađara Hrvatske 
Unaprjeđivanje programa kulturne autonomije 

Mađara Belog Manastira 

35 Demokratska zajednica Mađara Hrvatske 
Rad s djecom na njegovanju mađarskog jezika, 

kulture i folklornog izričaja 

26 Društvo "Naša djeca" grada Belog Manastira Program rada DND-a grad Belog Manastira 

30/1 
Folklorni ansambl "Baranja" 

Bunjevački splet igara, gradski plesovi, sirtaki - grčki 

plesovi 

30/3 Folklorni ansambl "Baranja" Godišnji koncert Folklornog ansambla Baranja 

30/2 Folklorni ansambl "Baranja" Večer folklora 
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Br. Ime prijavitelja Naziv projekta/programa 

42 

Folklorni ansambl Baranje "Nikola 

Tesla" Slavonsko kolo 

31 Gradsko kazalište Beli Manastir Dramski program 2019. 

24 
Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Beli 

Manastir 
HKUD BM 2019 

17/1 HVIDR-a Baranje Dan hrvatskih branitelja 

17/2 HVIDR-a Baranje Radionica za invalide 

17/3 HVIDR-a Baranje Dan HVIDR-a Baranja 

21 
HZ RIF Udruga računovodstveno financijskih 

djelatnika "Baranja" 

Radionica - obavezna zaprimanja i izdavanje e-

računa, izmjene poreznih propisa u 2019. g 

9 
Klub žena liječenih na dojci "MAMMA" Beli 

Manastir 
Prevencijom do zdravlja 

22 Kolo srpskih sestara "Sveta Jelena Dečanska" Čuvanje duhovnosti i oživljavanje tradicije 

46 Konjogojska udruga Baranja Manifestacija "Jesen u Baranji" 

47 Konjogojska udruga Baranja Pokladno jahanje Branjin Vrh 2019 

15 
KUD "Montenegro - Montenegrina" i 

prijatelja Crne Gore 
Dani crnogorske kulture 

33 Mađarska katolička žena  
Očuvanje mađarske kulture na području Grada Belog 

Manastira 

19 Matica umirovljenika Grada Beli Manastir Pozdrav jeseni života 

20 Matica umirovljenika Grada Beli Manastir Matica umirovljenika BM+socijalna zaštita 2019 

15 
Matica umirovljenika Hrvatske - udruga Beli 

Manastir 
Ljudi u trećoj životnoj dobi 

5 Mirovna grupa Oaza Grad Beli Manastir u Baranjskom leksikonu 

6 Mirovna grupa Oaza Besplatni topli obroci za starije i nemoćne 

7 Mirovna grupa Oaza Sajam udruga Baranje 2018. 

38/1 MKU Pelmonostor Međunarodni festival folklora 

38/2 MKU Pelmonostor Smotra zborova 

38/3 MKU Pelmonostor Godišnji koncert MKU Pelmonostor 

38/4 MKU Pelmonostor Likovna kolonija 

38/5 MKU Pelmonostor Njegovanje mađarske kulture, jezika i običaja 

39/1 MKU Pelmonostor Dječja igraonica Bobita na mađarskom jeziku 

39/2 MKU Pelmonostor Radionica za umirovljenike 

36 Moto klub Beli Manastir Moto susret 2019 

40 Ogranak Matice hrvatske u Belom Manastiru OMHBM 2019 
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Br. Ime prijavitelja Naziv projekta/programa 

25 
Pčelarska udruga "Baranja" 

Mednom cestom do Belog Manastira budućeg grada 

meda 

3 Policijska udruga branitelja Baranje 
Aktivnosti braniteljske populacije i stradalnika 

Domovinskog rata 

27 Projekt građanske demokratske inicijative Mala škola domaćinstva  

4 
Srpsko kulturno umetničko društvo "Jovan 

Lazić" Beli Manastir 
Čuvari tradicije za budućnost 

12 Srpsko udruženje žena "Dukat" 
Uz vrijedne ruke i lijepe misli samo nebo nam je 

granica 

45 Udruga "Prijatelji svetog Martina" Aktivnosti u  slobodno vrijeme 

43 Udruga "Prvenstvo svijeta i okolnih sela" 
Očuvanje i njegovanje tradicionalne baranjske 

kuhinje i običaja 

1 Udruga antifašističkih boraca i antifašista Očuvanje kulturne i spomeničke baštine NOR-a 

27 
Udruga osoba sa alergijama i problemima 

disanja "Alerga" 
Klimatsko liječenje u Crikvenici udruge Alerga 2018 

28 
Udruga osoba sa alergijama i problemima 

disanja "Alerga" 
Dišimo zajedno - s Alergom do zdravlja 

32 Udruga roditelja i djece "Pčelice" Družba vesele pčelice 

49 Udruga Romski nacionalni Forum Svečano obilježavanja "Svjetskog Dana Roma" 

2 Udruga umirovljenika Grada Belog Manastira Aktivni zajedno u 2019 

29 
Udruga uzgajatelja malih životinja Branjin 

Vrh 
Male životinje 2019 

16 

Udruga veterana 3. gardijske brigade "Kune" 

ogranak Baranja 
Promocija vrijednosti Domovinskog rata 

8 Udruga veteranki Domovinskog rata Baranje Zajedno, slobodnije, humanitarnije 2019 

48 
Udruga za razvoj civilnog društva 

"Baranjamedia" 
Skitam, snimam i animiram 

41 Udruga žena Općine Darda Ženska fišijada 

11 

Zajednica športskih ribolovnih udruga 

Baranje 

Uvađanje centralnog grijanja u zgradu za edukaciju 

građana i radionica za ribočuvare 

13/1 Zavod za baranjsku povjesnicu 
Nakladništvo: "POVEĆALO" - časopis za prosudbe 

o povijesnoj zbilji i kulturu naslijeđa 

13/2 
Zavod za baranjsku povjesnicu 

Nakladništvo: knjiga PUSTARA, Daniela Taslidžić 

Herman 

10 Zelena točka - Baranja Baranja trail 
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III. 

Povjerenstvo je utvrdilo da sljedeće prijave ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja: 

 

Br. Ime prijavitelja Naziv projekta/programa 

50 Baranjsko rusko društvo prijateljstva Baranja - Rusija - povijest nas spaja 

14 
Matica umirovljenika Hrvatske - udruga Beli 

Manastir 
Čuvarice kulturne baranjske baštine 

18 

Zajednica povratnika Hrvatske, podružnica 

Osječko - baranjske županije 

Strahote agresije na Slavoniju i Baranju 1991. i njene 

posljedice - dokumentarni film i izložba fotografija 

 

 

IV. 

Prijave koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja upućuju se u daljnji postupak, odnosno stručno 

ocjenjivanje. 

V. 

Prijavitelji čije su prijave odbijene iz razloga ne ispunjavanja propisanih uvjeta o tome će biti pisano 

obavješteni u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke. 

Prijavitelji čije su prijave odbijene imaju pravo podnijeti prigovor na ovu odluku u roku od 8 dana od 

dana primitka obavijesti iz stavka 1. ove točke. 

VI. 

Popis udruga koje ispunjavaju uvjete natječaja objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 

Grada Belog Manastira na adresi www.beli-manastir.hr. 

 

KLASA: 230-01/19-01/01 

URBROJ: 2100/01-01-03-19-7 

Beli Manastir, 14. 02. 2019. godine 

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVJERU I OCJENJIVANJE  

PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ 

http://www.beli-manastir.hr/

