
Na temelju članka 6. stavka 3. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od 

interesa za Općinu Vrpolje („Službeni glasnik Općine Vrpolje“ broj 2/23) i članka 52. Statuta Općine 

Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 13/22 i 37/22), Općinska načelnica Općine 

Vrpolje  dana 9. veljače 2023. godine donijela je  

 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama ili 

organizacijama civilnog društva 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava 

udrugama ili organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u cilju ostvarivanja 

uvjeta za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama ili organizacijama civilnog društva bez 

provođenja javnog  natječaja ili javnog poziva.    

Članak 2. 

Izrazi koji se koriste o ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 

rod.     

Članak 3. 

Povjerenstvo se sastoji od tri (3) člana, predsjednika i dva (2) člana. 

Mandat članova Povjerenstva traje dvije (2) godine.  

 Članak 4. 

U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Andrej Mandarić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrpolje, za predsjednika; 

2. Zdenka Kaurić, viši referent za društvene djelatnosti, imovinsko-pravne i ekonomske poslove, za  

    člana; 

3. Nada Funarić, administrativni referent, za člana. 

Članak 5. 

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo donosi Mišljenje o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava udrugama ili organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: Mišljenje) temeljem 

zakonskih propisa, odredbi Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 

programa i projekata od interesa za opće dobro kojeg provode udruge (u daljnjem tekstu. Uredba), 

odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Općinu Vrpolje (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik), procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnost financijskih sredstava u 

Proračunu Općine Vrpolje.    

Članak 6. 

 Sjednice Povjerenstva održavaju se po potrebi.  

Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicom i 

potpisuje Mišljenja koje donosi Povjerenstvo većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.  



U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicom predsjedava član Povjerenstva kojeg ovlasti 

predsjednik.  

Članak 7. 

Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici 

dostavlja se članovima Povjerenstva najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice, a iznimno ako za 

to postoje razlozi materijal za sjednicu može se dostaviti i na samu sjednicu.   

Članak 8. 

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. 

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim primjedbama i prijedlozima, 

odnosno sudjelovanju u raspravi te o donesenim mišljenjima i rezultatima glasovanja po pojedinom 

predmetu, odnosno zahtjevu.  

Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva.      

Članak 9. 

Mišljenja koje donosi Povjerenstvo upućuje se kao prijedlog Općinskom načelniku na 

razmatranje koji donosi Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama ili organizacijama 

civilnog društva.   

Temeljem Odluke Općinskog načelnika iz prethodnog stavka ovoga članka Općinski načelnik 

zaključuje Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava s udrugom ili organizacijom civilnog 

društva, odnosno korisnikom aktivnosti.  

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Vrpolje“ 

i objaviti će se na službenim stranicama Općine Vrpolje.  
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Vrpolje, 09. veljače 2023. godine                                                                                                                                                                                          

     

     

 

 

 


