
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 3.  Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.) i točke V. stavak 1. 
Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa" ("Županijski glasnik" 
broj 2/12.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 25. svibnja 2012. godine 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o dodjeli sredstava korisnicima projekta 
"Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa" 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dodjele financijske potpore neprofitnim pravnim 
osobama s područja Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) kojima su odobrena bespovratna 
sredstva u okviru IPA programa za projekte koji će se realizirati na području Županije, a od značaja su 
za njezin razvoj (nastavno: korisnici) u okviru projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa". 
 

Financijska potpora iz prethodnog stavka odobrava se u vidu subvencije kamatne stope od 2 
postotna poena na odobreni kredit poslovne banke s kojom je Županija zaključila ugovor o provođenju 
projekta. 
 
 

Članak 2. 
 

Postupak odobravanja potpore provodi se temeljem javnog poziva koji se objavljuje na 
internetskim stranicama Županije. 
 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala, a najkasnije do 31. 
prosinca 2014. godine. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore korisnici podnose na posebnom obrascu. 
 
 

Članak 3. 
 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za odobravanje potpore za projekte 
iz IPA programa (nastavno: Povjerenstvo). 
 

Povjerenstvo čine predsjednik i osam članova. 
 

Predsjednika i sedam članova imenuje župan iz reda županijskih tijela i zaposlenika upravnih 
tijela Županije te Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu 
suradnju. 
 

Jednoga člana određuje banka iz članka 1. stavak 2. ovoga Pravilnika. 
 
 

Članak 4. 
 
 U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
- odlučuje o objavi javnog poziva za dodjelu potpore, 
- propisuje obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, 
- razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za dodjelu potpore, 



- ocjenjuje podnesene zahtjeve, 
- odlučuje o dodjeli potpore, 
- prati provedbu projekta i namjensko trošenje sredstava i 
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom. 
 
 

Članak 5. 
 

U razmatranju podnesenih zahtjeva Povjerenstvo provjerava i utvrđuje ispunjavanje uvjeta 
utvrđenih Zaključkom o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa": 
- da je podnositelj zahtjeva neprofitna pravna osoba sa sjedištem na području Županije, 
- da se projekt provodi na području Osječko-baranjske županije, 
- da je namjena projekta u okviru prioriteta Županijske razvojne strategije i 
- da su podnositelju zahtjeva za projekt odobrena bespovratna sredstva u okviru IPA programa. 
 
 

Članak 6. 
 

Povjerenstvo prati provedbu projekta i namjensko trošenje sredstava uvidom u pisano izvješće 
ovjereno od strane kontrolnog tijela programa s dokazima o korištenju sredstava te izravnim nadzorom 
Povjerenstva tijekom provedbe projekta za koji je odobrena potpora. 
 

Povjerenstvo može zatražiti i dodatne dokaze vezane uz provedbu pojedinog projekta i 
namjensko korištenje sredstava. 
 
 

Članak 7. 
 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva. 
 

O pitanjima iz svoje nadležnosti Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 
 

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik. 
 
 

Članak 8. 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo Županije 
nadležno za područje regionalnog razvoja. 
 
 

Članak 9. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 402-09/12-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-02-12-2 
 
Osijek, 25. svibnja 2012.  Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


