PRIJEDLOG
Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 28. i 40. Statuta
Općine Blato (Sl. gl. 5/09) i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Blato (Sl. gl.
5/09), Općinsko vijeće Općine Blato na svojoj ….. sjednici održanoj ………, donosi slijedeću
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Blato
Članak 1.
U Odluci o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Blato (Sl. gl. 2/94) u članku 2.
stavak 1. na kraju rečenice prije točke dodaje se «i povjerenstvo».
U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
«Za proučavanje i razmatranje pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme i podnošenja
prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na
dnevnom redu Općinskog vijeća osnivaju se radna tijela Vijeća.»
Članak 2.
U članku 3. stavak 3. briše se.
Članak 3.
U članku 4. stavak 1. briše se dio teksta iza zareza koji glasi: «na ocjenu izvršavanja utvrđene
politike te ostvarivanje političke kontrole».
U članku 4. stavak 2. briše se dio teksta koji glasi: «te njihovi politički i osobito opravdani
poticaji».
Članak 4.
U članku 6. stavak 1. riječ: «Komisije» mijenja se i glasi: «Povjerenstva».
Članak 5.
Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Sjednici radnog tijela nazočan je predlagatelj akta odnosno predstavnik kojeg on odredi».
U članku 14. u stavku 2. i 3. riječi: «predstavnike tijela» zamjenjuju se riječima: «osobe».
Članak 6.
U članku 18. stavak 1. riječi: «općinskih» te «odjela i» brišu se.
Članak 7.
Članak 20. mijenja se i glasi:
«Radna tijela osnovana ovom Odlukom su:
1. Povjerenstvo za popis birača

2.
3.
4.
5.

Odbor za društvene djelatnosti
Odbor za proračun, financije i gospodarstvo
Odbor za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.»
Članak 8.

Naslov iznad članka 21. te članci 21., i 22. brišu se.
Članak 9.
Mijenja se naslov iznad dosadašnjeg članka 23. koji postaje članak 21. i glasi: »Povjerenstvo
za popis birača».
Dosadašnji članak 23. koji postaje članak 21. mijenja se i glasi:
«Povjerenstvo za popis birača:
- provjerava pravilnost popisa birača,
- odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koji nije
uvažio nadležni organ uprave koji vodi taj popis, te
- potvrđuje popis birača, a sve sukladno Zakonu o popisima birača.»
Članak 10.
U dosadašnjem članku 24. koji postaje članak 22. riječi «Odbor za pravne djelatnosti
zamjenjuju se riječima «Povjerenstvo za popis birača», te u drugoj i četvrtoj rečenici istog
stavka riječ: «odbora» zamjenjuje se riječju: «Povjerenstva».
Članak 11.
Dosadašnji članak 25. postaje članak 23, a dosadašnji članak 26. postaje članak 24.
U dosadašnjem članku 25. koji postaje članak 23. mijenja se stavak 1. i glasi:
«Odbor za društvene djelatnosti u postupku donošenja odluka i drugih akata Općinskog vijeća
ima pravo i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose na:».
U dosadašnjem članku 25. koji postaje članak 23. dodaje se podstavak 22. i glasi:
«- predlaže i promiče obilježavanje i zaštitu spomeničke baštine i postavljanje obilježja
značajnih za zavičajnu i nacionalnu povijest.»
Članak 12.
Naslov iznad dosadašnjeg članka 27. koji postaje članak 25. mijenja se i glasi: «Odbor za
proračun, financije i gospodarstvo».
Dosadašnji članku 27. koji postaje članak 25. mijenja se i glasi:
«Odbor za proračun, financije i gospodarstvo u postupku donošenja odluka i drugih akata
Općinskog vijeća ima pravo i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose
na:
- sustav financiranja javnih potreba Općine,
- Općinski proračun, Polugodišnji i Godišnji obračun proračuna,

- Izvješća o poslovanju društava u vlasništvu i suvlasništvu Općine,
- porezni sustav,
- osiguranje imovine,
- koncepciju i strategiju gospodarskog razvitka Općine,
- programi poticanja gospodarskog razvitka, te Izvješća o ostvarivanju Programa,
- poslovanje gospodarskih čimbenika, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja
za Općinu,
- poticanje mogućih ulaganja od strane inozemnih i domaćih ulagača,
- pitanja pojedinih gospodarskih djelatnosti, te druga pitanja gospodarske politike i razvoja,
- poticajne mjere za razvoj djelatnosti koje otočni razvoj čine održivim».
Članak 13.
U dosadašnjem članku 28. koji postaje članak 26. riječi: «Odbor za gospodarske djelatnosti»
zamjenjuju se riječima: «Odbor za proračun, financije i gospodarstvo».
Članak 14.
Naslov iznad dosadašnjeg članka 29. koji postaje članak 27. mijenja se i glasi: «Odbor za
međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima».
U dosadašnjem članku 29. koji postaje članak 27. stavak 1., te u dosadašnjem članku 30. koji
postaje članak 28. riječi: «Odbor za međuopćinsku i suradnju s iseljeništvom» mijenjaju se i
glase: «Odbor za međuopćinsku, međunarodnu i suradnju s iseljenicima».
Članak 15.
Dosadašnji članak 31. postaje članak 29., a članak 32. postaje članak 30.
U dosadašnjem članku 31. koji postaje članak 29. mijenja se stavak 1. i glasi:
«Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u postupku donošenja odluka i drugih akata
Općinskog vijeća ima pravo i dužnosti matičnog radnog tijela u područjima koja se odnose
na:».
U dosadašnjem članku 31. koji postaje članak 29. mijenja se podstavak 1. i glasi: «prostorno
uređenje, komunalno gospodarstvo i zaštitu graditeljske baštine».
Članak 16.
Dosadašnji članak 33. briše se.
Dosadašnji članak 34. koji postaje članak 31. mijenja se i glasi: «Ovlašćuje se Povjerenstvo za
statut i poslovnik izraditi i u Službenom glasniku Općine Blato objaviti pročišćeni tekst
Odluke o stalnim radnim tijelima Općinskog vijeća Blato».
Članak 17.
U dosadašnjem članku 35. koji postaje članak 32. stavak 1. mijenja se i glasi:
«Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».

Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine
Blato».
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OBRAZLOŽENJE
Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog
vijeća Blato vrši se usklađivanje dosadašnje Odluke o osnivanju stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Blato (Sl. gl. 2/94) sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi, Statutom Općine Blato i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Blato.
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