Službene novine
Općine Pitomača

Godina XXV

Pitomača, 07. rujna 2018. godine
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_____________________________________________________________________________________

SADRŽAJ:

str.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza za učenike srednjih
škola s područja općine Pitomača za školsku godinu 2018./2019.,
2. Izmjena Godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa
financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini
iz Proračuna Općine Pitomača,
3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine
Pitomača za 2018. godinu namijenjenih financiranju javnih potreba u području
sporta,
4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine
Pitomača za 2018. godinu namijenjenih financiranju ostalih društvenih djelatnosti,
5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava
ili projekata po Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Pitomača
u području sporta,
6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa
ili projekata po Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Pitomača
u području sporta za 2018. godinu,
7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava
ili projekata po Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Pitomača
u području ostalih društvenih djelatnosti,
8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa
ili projekata po Javnom natječaju za financiranje javnih potreba Općine Pitomača
u području ostalih društvenih djelatnosti.
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_________________________________________________________________________
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:
1.
Na temelju članka 38. Statuta Općine
Pitomača
(„Službene
novine“
Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i

1/18), Općinski načelnik Općine
Pitomača donio je dana 31. kolovoza 2018.
godine
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ODLUKU
o sufinanciranju troškova prijevoza za
učenike srednjih škola s područja
općine Pitomača za školsku godinu
2018./2019.

Općina
Pitomača
isplaćivati
će
sufinancirani iznos izravno prijevozniku iz
točke II. ove Odluke,
na temelju
ispostavljanog računa i priloženog popisa
učenika koji su u tekućem mjesecu koristili
pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i
način sufinanciranja troškova prijevoza
redovitih učenika srednjih škola koji imaju

V.
Općina Pitomača će prijevoznicima iz
točke II. ove Odluke predložiti zaključenje
ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika
srednjih škola, sukladno uvjetima i kriterijima
utvrđenim ovom Odlukom.

prebivalište na području općine Pitomača
tijekom školske godine 2018./2019.

VI.
Sredstva za izvršenje ove Odluke
osigurana su u Proračunu Općine Pitomača, a
za provođenje iste zadužuje se Odsjek za
financije i proračun Općine Pitomača.

II.
Općina Pitomača sufinancira mjesečne
troškove prijevoza učenika iz točke I. ove
Odluke u iznosu od 10% cijene mjesečne karte
istih, a koji se za prijevoz od mjesta
prebivališta do škole i natrag svakodnevno
koriste uslugom jednog od sljedećih oblika
prijevoza:
- javni autobusni linijski prijevoz,
- javni prijevoz putnika vlakom.
III.
Općina Pitomača sufinancirati će trošak
prijevoza na način i u visini određenoj točkom
II. ove Odluke uz uvjet da kućanstvo učenika
ima podmirene sve obveze prema proračunu
Općine Pitomača, o čemu će Odsjek za
financije i proračun Općine Pitomača izdati
posebnu potvrdu.
IV.

VII.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenim
novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 602-03/18-01/02
URBROJ: 2189/16-18-2
Pitomača, 31. kolovoza 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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2.
Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja prohrama i projekta za opće dobro koje provode
udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 13/17. i 4/18), Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 3. rujna 2018. godine donio je

IZMJENU GODIŠNJEG PLANA
natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija
civilnog društva u 2018. godini iz Proračuna Općine Pitomača
I.
U Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2018. godini iz
Proračuna Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 1/18) točka I. mijenja se i glasi:

RED.
BROJ

NAZIV
TIJELA

PRIORITETNO
PODRUČJE

NAZIV JAVNOG
NATJEČAJA/POZIVA

PLANIRANO
VRIJEME OBJAVE
JAVNOG
NATJEČAJA/POZIVA

UKUPNA
VRIJEDNOST
(u kunama)

FINANCIJSKA
PODRŠKA
OSTVARUJE
SE NA ROK
OD

OKVIRNI
BROJ
PLANIRANIH
UGOVORA

RASPON
SREDSTAVA
(u kunama)

1.

JUO Odsjek za
društvene
djelatnosti

Kultura

Javni natječaj za
financiranje javnih
potreba Općine
Pitomača u području
kulture za 2018.
godinu

siječanj 2018.

260.000,00

12 mjeseci

25

500,00 150.000,00
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2.

JUO Odsjek za
društvene
djelatnosti

Sport

3.

JUO Odsjek za
društvene
djelatnosti

Ostale
društvene
djelatnosti

Javni natječaj za
financiranje javnih
potreba Općine
Pitomača u području
sporta za 2018. godinu
Javni natječaj za
financiranje javnih
potreba Općine
Pitomača u području
ostalih društvenih
djelatnosti za 2018.
godinu
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siječanj 2018.

355.500,00

12 mjeseci

10

500,00 200.000,00

siječanj 2018.

60.000,00

12 mjeseci

10

500,00 15.000,00

II.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/01
URBROJ: 2189/16-18-2
Pitomača, 3. rujna 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
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3.



Na temelju članka 48. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15. i 123/17), članka 38. Statuta
Općine Pitomača ("Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13 – pročišćeni tekst 2/15. i
1/18), Zakona o udrugama ("Narodne novine"
broj 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge ("Narodne
novine" broj 26/15) Općinski načelnik Općine
Pitomača, dana 5. rujna 2018. godine, donio
je

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Općine Pitomača
za 2018. godinu namijenjenih
financiranju javnih potreba u području
sporta
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
raspodjele sredstava namijenjenih financiranju
javnih potreba Općine Pitomača u području
sporta za 2018. godinu iz raspoloživih
sredstava Općine Pitomača u ukupnom iznosu
od
135.500,00
kn
(stotridesetpettisućakunapedsto/ništalipa), a
koja su u proračunu Općine Pitomača za 2018.
godinu raspoređena u:


razdjel 002, glava 00201, program 1015 na
aktivnosti A 101501.
II.
Sredstva navedena u točki I.
raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja
za financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području sporta za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj
Općina Pitomača i u skladu s dokumentacijom
za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove
Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja
iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
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tekst javnog natječaja,
upute za prijavitelje,
obrasce za prijavu projekta,
obrazac
za procjenu kvalitete/vrijednosti
projekta i
obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove
točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je
primjenjivo),
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja,
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave,
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja,
Obrasci za provedbu projekta i
izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
7. Obrazac ugovora o financiranju,
8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa ili projekta,
8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta.
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu
Natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti
na mrežnim stranicama Općine Pitomača
(www.pitomaca.hr).
V.
Općina Pitomača nadležna je za
provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje,
Općina Pitomača će osnovati Povjerenstvo za
administrativnu provjeru prijava (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo I) te provesti otvaranje
zaprimljenih prijava.
Općina
Pitomača
osnovati
će
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih
programa ili projekata (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo II) koje su uspješno ispunile
provjeru propisanih uvjeta Natječaja.
Članovi Povjerenstva I i Povjerenstva II
radit će sukladno proceduri navedenoj u
Uputama za prijavitelje.
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Članove Povjerenstva I i Povjerenstva
II imenuje Općinski načelnik Općine Pitomača.
VI.
Na temelju provedenog postupka
ocjenjivanja projekata ili programa, Općinski
načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava
za financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području sporta za 2018. godinu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove
točke Općina Pitomača, kao davatelj
financijskih sredstava će s nositeljem projekta
ili programa sklopiti pojedinačne ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na
mrežnim
stranicama
Općine
Pitomača
(www.pitomaca.hr).
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za
društvene djelatnosti.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/09
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 5. rujna 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
4.
Na temelju članka 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15. i 123/17), članka 38. Statuta
Općine Pitomača ("Službene novine“ Općine
Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i
1/18), Zakona o udrugama ("Narodne novine"
broj 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja
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i ugovaranja programa i projekata od interesa
za opće dobro koje provode udruge ("Narodne
novine", broj 26/15), Općinski načelnik Općine
Pitomača, dana 5. rujna 2018. godine, donio
je

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih
sredstava iz Proračuna Općine Pitomača
za 2018. godinu namijenjenih
financiranju ostalih društvenih
djelatnosti
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način
raspodjele sredstava namijenjenih financiranju
javnih potreba Općine Pitomača u području
ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu
iz raspoloživih sredstava Općine Pitomača u
ukupnom iznosu od 21.600,00 kn (slovima:
dvadesetjednatisućakuna/ništalipa), a koja su
u proračunu Općine Pitomača za 2018. godinu
raspoređena u:
razdjel 002, glava 00201, program
1018 na aktivnosti A 101801.
-

II.
Sredstva navedena u točki I.
raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja
za financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području ostalih društvenih
djelatnosti za 2018. godinu (u daljnjem tekstu:
Natječaj) čiji je nositelj Općina Pitomača i u
skladu s dokumentacijom za provedbu
Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja
obuhvaća:
1. Tekst javnog natječaja,
2. Upute za prijavitelje,
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta,
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.3. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je
prihvatljivo,
4. Obrazac popis priloga,
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave,
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja,
7. Obrazac ugovora o financiranju,
Obrasci za provedbu projekta i
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izvještavanje su:
8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe
programa ili projekta,
8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe
programa ili projekta.
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu
Natječaja objavljuje se u cijelosti na mrežnim
stranicama
Općine
Pitomača
(www.
pitomaca.hr).
V.
Općina Pitomača nadležna je za
provedbu postupka.
Sukladno Uputama za prijavitelje,
Općina Pitomača osnovat će Povjerenstvo za
administrativnu provjeru prijava (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo I) te provesti otvaranje
zaprimljenih prijava.
Općina
Pitomača
osnovat
će
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih
programa ili projekata (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo II) koje su uspješno ispunile
provjeru propisanih uvjeta Natječaja.
Članovi Povjerenstva I i Povjerenstva II
radit će sukladno proceduri navedenoj u
Uputama za prijavitelje.
Članove Povjerenstva I i Povjerenstva
II imenuje Općinski načelnik.
VI.
Na temelju provedenog postupka
ocjenjivanja programa ili projekata, Općinski
načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava
za financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području ostalih društvenih
djelatnosti za 2018. godinu.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove
točke, Općina Pitomača, kao davatelj
financijskih sredstava će s nositeljem
programa ili projekta sklopiti pojedinačne
ugovore.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na
mrežnim
stranicama
Općine
Pitomača
(www.pitomaca.hr).
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za
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društvene djelatnosti.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u "Službenim
novinama" Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/10
URBROJ: 2189/16-18-1
Pitomača, 5. rujna 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
5.
Na temelju članka 20. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/17) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst i 2/15), po prijedlogu
Jedinstvenog upravnog odjela - Odsjeka za
društvene djelatnosti, Općinski načelnik
Općine Pitomača, dana 7. rujna 2018. godine,
donio je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
administrativnu provjeru prijava
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo
za administrativnu provjeru prijava programa
ili projekata prijavljenih po Javnom natječaju
za financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području sporta za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo imenuju se:
1. Mirela Tudić Rengel,
struč.spec.admin.publ, iz Pitomače,
Vinogradska 34, za predsjednicu,
2. Helena Šelimber iz Pitomače, Tina Ujevića
69, za članicu,
3. Slađana Zgorelac iz Koprivnice, Josipa
Vargovića 2, za članicu.
III.
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Povjerenstvo
u
postupku
administrativne
provjere
kontrole
ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja
obavlja sljedeće poslove:
otvara svaku prijavu na javni natječaj,
pregledava
cjelokupnu
natječajnu
dokumentaciju,
utvrđuje je li prijava dostavljena na pravi
natječaj i u zadanome roke,
utvrđuje udovoljava li svaka prijava
propisanim uvjetima Javnog natječaja za
dodjelu financijskih sredstava,
utvrđuje je li zatraženi iznos sredstava unutar
financijskih pragova postavljenih u Javnom
natječaju,
popunjava i potpisuje zapisnik o ispunjavanju
propisanih uvjeta javnog natječaja za svaku
prijavu pojedinačno,
priprema izvješće o svim pristiglim prijavama,
te ih prosljeđuje nadležnom Povjerenstvu za
ocjenjivanje,
utvrđuje jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti
natječaja.
IV.
Članovi Povjerenstva radit će sukladno
odredbama Pravilnika o financiranju javnih
potreba Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/17).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/09
URBROJ:2189/16-18-3
Pitomača, 7. rujna 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.
6.
Na temelju članka 20. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/17) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), po
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prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela Odsjeka za društvene djelatnosti, Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 7. rujna 2018.
godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za
ocjenjivanje prijavljenih programa ili
projekata po Javnom natječaju za
financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području sporta za
2018. godinu
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo
za ocijenjivanje prijavljenih programa ili
projekata po Javnom natječaju za financiranje
javnih potreba Općine Pitomača u području
sporta za 2018. godinu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Neven Bedeković iz Pitomače, Trg kralja
Tomislava 18, za predsjednika,
2. Marinko Barčan iz Pitomače, Frana Galovića
12, za člana,
3. Željka Kovač iz Pitomače, Trg kralja
Tomislava 19/2, za članicu.
III.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje
prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani
uputama za prijavitelje te daje prijedlog za
odobravanje
financijskih
sredstava
za
programe ili projekte, o kojem, uzimajući u
obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.
Povjerenstvo će na svojoj prvoj sjednici
donijeti Poslovnik Povjerenstva.
IV.
Članovi Povjerenstva, a temeljem
članka 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima
financiranja
i
ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge (“Narodne novine”,
broj 26/15), potpisat će Izjavu o nepristranosti
i povjerljivosti kojom će potvrditi da se niti one
niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu
interesa.

Broj 7

„SLUŽBENE NOVINE“

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/09
URBROJ:2189/16-18-4
Pitomača, 7. rujna 2018.

III.

-

OPĆINA PITOMAČA

-

OPĆINSKI NAČELNIK: Željko Grgačić,v.r.
7.

-

Na temelju članka 20. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/17) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), po
prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela Odsjeka za društvene djelatnosti, Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 7. rujna 2018.
godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za
administrativnu provjeru prijava
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo
za administrativnu provjeru prijava programa
ili projekata prijavljenih po Javnom natječaju
za financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području ostalih društvenih
djelatnosti za 2018. godinu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo imenuju se:
1. Mirela Tudić Rengel iz Pitomača,
Vinogradska 34, za predsjednicu,
2. Helena Šelimber iz Pitomače, Tina Ujevića
69, za članicu,
3. Slađana Zgorelac iz Koprivnice, Josipa
Vargovića 2, za članicu.
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Povjerenstvo
u
postupku
administrativne
provjere
kontrole
ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja
obavlja sljedeće poslove:
otvara svaku prijavu na javni natječaj,
pregledava
cjelokupnu
natječajnu
dokumentaciju,
utvrđuje je li prijava dostavljena na pravi
natječaj i u zadanome roke,
utvrđuje udovoljava li svaka prijava
propisanim uvjetima Javnog natječaja za
dodjelu financijskih sredstava,
utvrđuje je li zatraženi iznos sredstava unutar
financijskih pragova postavljenih u Javnom
natječaju,
popunjava i potpisuje zapisnik o ispunjavanju
propisanih uvjeta javnog natječaja za svaku
prijavu pojedinačno,
priprema izvješće o svim pristiglim prijavama,
te ih prosljeđuje nadležnom Povjerenstvu za
ocjenjivanje,
utvrđuje jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti
natječaja.
IV.
Članovi Povjerenstva radit će sukladno
odredbama Pravilnika o financiranju javnih
potreba Općine Pitomača („Službene novine“
Općine Pitomača, broj 2/17).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/10
URBROJ: 2189/16-18-3
Pitomača, 7. rujna 2018.
OPĆINA PITOMAČA

8.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

Na temelju članka 20. Pravilnika o
financiranju javnih potreba Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj

Broj 7

„SLUŽBENE NOVINE“

2/17) i članka 38. Statuta Općine Pitomača
(„Službene novine“ Općine Pitomača, broj
2/13-pročišćeni tekst, 2/15. i 1/18), po
prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela Odsjeka za društvene djelatnosti, Općinski
načelnik Općine Pitomača, dana 7. rujna 2018.
godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za
ocijenjivanje prijavljenih programa ili
projekata po Javnom natječaju za
financiranje javnih potreba Općine
Pitomača u području ostalih društvenih
djelatnosti za 2018. godinu
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo
za ocijenjivanje prijavljenih programa ili
projekata po Javnom natječaju za financiranje
javnih potreba Općine Pitomača u području
ostalih društvenih djelatnosti za 2018. godinu
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Marija Jakelić iz Pitomače, Dravska 24, za
predsjednicu,
2. Sanja Živko iz Pitomače, Lj. Gaja 162, za
članicu,
3. Željka Kovač iz Pitomače, Trg kralja
Tomislava 19/2, za članicu.
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III.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje
prijave koje su ispunile formalne uvjete javnog
natječaja sukladno kriterijima koji su propisani
uputama za prijavitelje te daje prijedlog za
odobravanje
financijskih
sredstava
za
programe ili projekte, o kojem, uzimajući u
obzir sve činjenice, odlučuje Općinski načelnik.
Povjerenstvo će na svojoj prvoj sjednici
donijeti Poslovnik Povjerenstva.
IV.
Članovi Povjerenstva, a temeljem
članka 27. Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima
financiranja
i
ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge (“Narodne novine”,
broj 26/15), potpisat će Izjavu o nepristranosti
i povjerljivosti kojom će potvrditi da se niti one
niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu
interesa.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u “Službenim
novinama” Općine Pitomača.
KLASA: 007-01/18-01/10
URBROJ: 2189/16-18-4
Pitomača, 7. rujna 2018.
OPĆINA PITOMAČA
OPĆINSKI NAČELNIK:
Željko Grgačić,v.r.

Izdavač: Općina Pitomača

