
 Na temelju članka 76. stavka 2.i 3. Statuta Grada Umaga (Službene novine Grada 
Umaga, broj 9/09) Gradonačelnik Grada Umaga, dana 17. rujna 2009. godine, donosi 

 

ODLUKU 
o osnivanju radnih tijela gradonačelnika 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom se osnivaju radna tijela gradonačelnika, uređuje sastav, broj članova, 
djelokrug i način rada radnih tijela. 

 Radna tijela prate stanje u područjima za koje se osnivaju, predlažu donošenje politika 
za pojedina područja djelovanja, prate ostvarivanje utvrđenih politika, daju mišljenje i 
prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik, te obavljaju druge poslove koje 
im povjeri gradonačelnik. 

 Radna tijela imaju predsjednika i članove, koje imenuje gradonačelnik. Mandat 
predsjednika i članova savjetodavnih tijela traje do isteka mandata gradonačelnika. 
Predsjednik i članovi savjetodavnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje 
su imenovani. 

Članak 2. 

 Radna tijela gradonačelnika su: 

1. Odbor za gospodarstvo, turizam i obrtništvo 

2. Odbor za prostorno planiranje i razvoj 

3. Odbor za organizaciju i razvoj sporta 

4. Odbor za kulturu i manifestacije 

5. Odbor za predškolski odgoj, školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo 

6.. Odbor za proračun i financije 

7. Političko savjetodavno tijelo gradonačelnika 

8. Odbor za praćenje izgradnje doma umirovljenika 

9. Odbor za međugradsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju 

 

 



Članak 3. 

 Odbor za gospodarstvo, turizam i obrtništvo ima predsjednika i do četiri člana, koje 
imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

 Odbor za gospodarstvo, turizam i obrtništvo: 

- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice za poticanje gospodarskog razvoja, turizma i 
   poduzetništva, 

- predlaže mjere za poticanje razvoja obrtništva, poljoprivrede i ribarstva 

- daje mišljenja i prijedloge o pojedinačnim razvojnim projektima uključujući i projekte  
   vezane za korištenje sredstava iz predpristupnih fondova EU, 
 
- prati ostvarivanje razvojnih projekata i njihovu usklađenost s utvrđenom politikom   
   gospodarskog razvoja, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 4. 

 Odbor za prostorno planiranje i razvoj ima predsjednika i do četiri člana koje 
imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

 Odbor za prostorno planiranje i razvoj: 

- daje mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja prostorne koncepcije razvoja   
   koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim  
   dobrom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvoja, racionalnog korištenja i    
   zaštite prostora, 
 
- daje mišljenje i prijedloge u postupku donošenja odluka o pristupanju izradi prostornih  
   planova te utvrđivanja koncepcije, nacrta i prijedloga prostornih planova, 
 
- predlaže i razmatra predložene programe razvoja, te ocjenjuje da li se njima ispunjavaju  
   ciljevi utvrđeni prostorno-planskim dokumentima i potrebama gospodarskog razvoja, 
 
- predlaže mjere i aktivnosti usklađivanja razvoja javne infrastrukture od važnosti za područje  
  Grada Umaga, 
 
- prati ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na stanje u prostoru i ostvarivanje 
   ciljeva društvenog i gospodarskog razvoja, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 



 

Članak 5. 

 Odbor za organizaciju i razvoj sporta ima predsjednika i do četiri člana koje 
imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

 Odbor za organizaciju i razvoj sporta na području Grada Umaga: 

- predlaže načela i elemente politike gradske izvršne vlasti prema sportu,  

- razmatra probleme sportskih klubova koji djeluju na području Grada Umaga i predlaže     
   njihovo rješenje, 
 
- ostvaruje suradnju sa sportskim klubovima i Ustanovom za upravljanje, korištenje i   
  održavanje sportskih objekata, 
 
- razmatra prijedloge sportskih klubova i udruga za financiranje i/ili sufinanciranje te daje    
   prijedlog za uvrštavanje u proračun,  

-  predlaže rješavanje pitanja sportske infrastrukture 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 6. 

 Odbor za kulturu i manifestacije ima predsjednika i do četiri člana, koje imenuje 
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

 Odbor za kulturu i manifestacije: 

- predlaže mjere i aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji kulturnih     
  događanja i manifestacija u Gradu Umagu, 
 
- razmatra prijedloge i daje mišljenje za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih   
   programa i manifestacija, 
 
- razmatra prijedloge i programe udruga iz područja kulture za financiranje i/ili sufinanciranje  
  te daje prijedlog za uvrštavanje u proračun, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 7. 

 Odbor za predškolski odgoj, školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo ima predsjednika 
i do četiri člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 



 

 Odbor za predškolski odgoj, školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo: 

- razmatra pitanja iz područja predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i zdravstva od  
  važnosti za područje Grada Umaga,  
 
- razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na osnivanje javnih ustanova i drugih   
   pravnih osoba, radi ostvarivanja određenih društvenih i drugih socijalnih interesa i potreba  
   stanovništva, 
 
- razmatra pitanja i daje prijedloge rješenja i sugestije za osiguravanje lokalnih potreba 
  stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju i socijalnoj skrbi  
  od važnosti za područje Grada Umaga, 
 
- razmatra prijedloge i programe iz područja predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i  
   zdravstva za financiranje i/ili sufinanciranje te uvrštavanje u proračun, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 8. 

 Odbor za proračun i financije  ima predsjednika i do četiri člana, koje imenuje 
gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

 Odbor za proračun i financije: 

-ima zadatak da kao stručno i savjetodavno tijelo svojim prijedlozima pomogne u izradi 
  Proračuna, 
 
- prati i ostale financijske aktivnosti, a naročito učinkovitu naplatu potraživanja, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 9. 

 Političko savjetodavno tijelo gradonačelnika ima predsjednika i do četiri člana, koje 
imenuje gradonačelnik iz redova političkih opcija. 

 Političko savjetodavno tijelo gradonačelnika: 

- ima zadatak kontinuirano pratiti izvršenje planiranih programa razvoja, 
 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 



 

Članak 10. 

 Odbor za praćenje izgradnje doma umirovljenika ima predsjednika i do četiri 
člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

 Odbor za praćenje izgradnje doma umirovljenika: 

- ima zadatak pratiti izgradnju i uređenje doma umirovljenika u svim fazama, 

      -    obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 11. 

 Odbor za međugradsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju ima 
predsjednika i do četiri člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih 
djelatnika. 

Odbor za međugradsku, međuregionalnu i međunarodnu suradnju: 

- razmatra pitanja međusobne suradnje Grada Umaga s drugim gradovima, odnosno 
općinama radi unapređenja gospodarskog i socijalnog razvitka  kao i pitanja suradnje 
sa županijskim i državnim tijelima te javnim poduzećima i ustanovama, 

      -   razmatra pitanja međusobne suradnje i organizira susrete s bratimljenim i prijateljskim  
           gradovima, 
     

      -    obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik. 

 

Članak 12. 

 Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik, odnosno član radnog tijela kojeg odredi 
predsjednik. Sjednicu može sazvati i gradonačelnik. 

 Radna tijela donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova. Zaključci 
se donose javnim glasovanjem većinom nazočnih članova radnog tijela. 

 O radu sjednice vodi se službena bilješka. 

 

 

 



Članak 13. 

 Predsjednik i članovi radnog tijela imaju pravo na naknadu za rad na način i u visini 
koju posebnog odlukom odredi gradonačelnik. 

 

Članak 14. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada 
Umaga. 

 

KLASA: 023-01/09-01/14 
URBROJ: 2105/05-01-09-1 
Umag, 17. rujna 2009. 
 
 
        GRADONAČELNIK 
               Vili Bassanese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


