
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A od 18. rujna 2020. 

 

Na temelju članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 

br. 74/14, 70/17 i 98/19), članka 10. 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), članka 34. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 

Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13-pročišćeni tekst, 12/17, 2/18, 

2/20 i 3/20), a u vezi s Poveljom o suradnji Grada Osijeka i građanskih udruga (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 7/04) Gradonačelnik Grada Osijeka 3. rujna 2020., donosi 

 

P R A V I L N I K 

 

o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka  

za odobravanje financiranja udruga iz proračuna Grada Osijeka 

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja 

udruga iz proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15 i 12/16) članak 

7. mijenja se i glasi: 

 

„Članak 7. 

 

Upravna tijela Grada Osijeka (dalje u tekstu: nadležna upravna tijela) nadležna su prema 

područjima financiranja i to: 

- Ured Grada za područja broj 1. Ljudska i manjinska prava, 2. Demokratizacija i razvoj 

civilnog društva i 3. Stvaralaštvo mladih 

- Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša za područje broj 

4. Zaštita okoliša i održivi razvoj  

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu za područje 

broj 5. Komunalno - stambeno područje 

- Upravni odjel za gospodarstvo za područje broj 6. Gospodarstvo 

- Upravni odjel za društvene djelatnosti za područja broj 7. Obrazovanje, kultura i sport i 

8. Izvaninstitucionalno obrazovanje 

- Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo za područje broj 9. 

Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita 

- Ured Gradonačelnika za područje broj 10. Udruge proistekle iz Domovinskog rata.“. 

 

Članak 2. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka.  
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Osijek, 3. rujna 2020. 

 Gradonačelnik 

 Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r. 

  


