Na temelju članka 18. Zakona o urugama (NN 74/14) i u skladu članka 26.
Statuta lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“ od 28. siječnja 2015. godine,
Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ na svojoj sjednici Skupštine održane 15.
svibnja 2015. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA LAG-a „Slavonska Ravnica“
Članak 11.Statuta koji glasi
„Redoviti članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne
ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike
Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a, a koji potpišu pristupnicu te
prihvate Statut LAG-a. Pravne osobe članstvo u LAG-u ostvaruju putem ovlaštenog
predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Redoviti članovi
LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a iz članka 2.
stavka 5. ovoga Statuta.“
Mijenja se u:
„Redoviti članovi LAG-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne
ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike
Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a, a koji potpišu pristupnicu te
prihvate Statut LAG-a. Pravne osobe članstvo u LAG-u ostvaruju putem ovlaštenog
predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Redoviti članovi
LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište ili biti registrirani ili imati podružnicu na
području djelovanja LAG-a iz članka 2. stavka 6. ovoga Statuta“
i
Članak 28. Stavak 3 Statuta koji glasi
Upravni Odbor ima 11 članova, odnosno ravnopravno po 1 člana s područja svake pojedine
jedinice lokalne samouprave koje LAG obuhvaća. Članove Upravnog odbora iz svog sastava
bira Skupština na vrijeme od dvije godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.
Mijenja se u:
Upravni Odbor ima 13 članova, odnosno najmanje po 1 člana s područja svake pojedine
jedinice lokalne samouprave koje LAG obuhvaća. Članove Upravnog odbora iz svog sastava
bira Skupština na vrijeme od dvije godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.
Vrpolje, 15. svibnja 2015. godine

Predsjednica
LAG „Slavonska Ravnica“

