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Na temelju članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, ), Pravilnika
o financiranju javnih potreba Općine Sveta Marija (SGMŽ 18/15), i članka 32. Statuta Općine
Sveta Marija (SGMŽ 9/9 i 5/13), načelnica Općine Sveta Marija donosi

Odluku
imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa udrugama

Članak 1.
U cilju ostvarivanja uvjeta za dodjelu sredstava udrugama uz provođenje javnog natječaja na
temelju Zakona o udrugama (u daljnjem tekstu Zakon), Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje
provode udruge (u daljnjem tekstu Uredba) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine
Sveta Marija (u daljnjem tekstu Pravilnik), osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje
projekata/programa udruga, (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).
Članak 2.
Povjerenstvo ima predsjednika i 2 (dva) člana. Mandat članova Povjerenstva traje 1 (jednu)
godinu.
Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju :
1. Vlado Janković, predsjednik, Povjerenstva ,
2. Terezija Setnik, članica, Povjerenstva,
3. Ivanka Herc-Kaser, članica Povjerenstva.

Članak 4.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi.
Predsjednica Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicom te potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti

predsjednice sjednicom Povjerenstva predsjedava član Povjerenstva kojeg za to ovlasti
predsjednica Povjerenstva.
Članak 5.
Povjerenstvo može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova članova Povjerenstva. Odluka se upućuje kao
prijedlog Načelnici na razmatranje koji donosi konačni Zaključak o dodjeli financijskih
sredstava udrugama/ organizacijama civilnog društva.
Na temelju Zaključka sklapaju se ugovori o dodjeli financijskih sredstava odabranim
udrugama.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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