
 Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01. - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 
125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) i članka 39. 
stavka 2. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine" Grada Đurđevca, broj 3/09., 1/13. i 
5/14. – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Đurđevca na 3. sjednici održanoj 25. rujna 
2017., donijelo je  
 

O D L U K U  
o  sastavu i djelokrugu radnih tijela  

Gradskog vijeća Grada Đurđevca  
 
 

Članak 1.  
 

 Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja te pripremanje i podnošenje 
odgovarajućih prijedloga akata iz djelokruga Gradskog vijeća Grada Đurđevca (u 
daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), Gradsko vijeće osniva radna tijela, kao stalna ili 
povremena. Stalna radna tijela Gradskog vijeća osnovana su Poslovnikom Gradskog 
vijeća Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“ broj 4/09., 1/13., 4/14., 
5/14. – pročišćeni tekst i 6/17.). 
 

Članak 2.  
 
 U radnim tijelima Gradskog vijeća razmatraju se mišljenja, primjedbe, prijedlozi i 
poticaji koji se odnose na donošenje odluka i drugih općih akata ili na rješavanje 
pojedinih pitanja, značajnih za gospodarski i društveni razvoj te za građane i njihov 
položaj.  
 

Članak 3.  
 

Radno tijelo ima predsjednika i određen broj članova koji se biraju među 
članovima Gradskog vijeća, tako da je sastav radnog tijela približno razmjeran 
stranačkom sastavu Gradskog vijeća.  
 U radna tijela mogu se imenovati pojedini znanstveni, stručni i drugi javni 
djelatnici, te druge osobe koje mogu pridonijeti u radu radnog tijela.  
 Predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se za mandatno razdoblje Gradskog 
vijeća. 
   

Članak 4. 
 

 Predsjednik radnog tijela saziva sjednicu, predlaže dnevni red i predsjeda 
sjednicama te potpisuje zaključke što ih je radno tijelo donijelo. 
 Predsjednik surađuje s predsjednikom Gradskog vijeća, predsjednicima drugih 
radnih tijela, te s gradonačelnikom i pročelnicima upravnih odjela u pitanjima iz 
djelokruga radnog tijela. 
 

Članak 5.  
 

 Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati 



temeljem zaključka Gradskog vijeća, zahtjeva predsjednika Gradskog vijeća ili dva člana 
radnog tijela.  
 

Članak 6. 
 

 Radno tijelo može raspravljati o pitanjima iz svog djelokruga ako sjednici 
prisustvuje većina članova radnog tijela, a odluke se donose većinom glasova prisutnih 
članova.  
 O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.  
 

Članak 7.  
 

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su: 
- Mandatna komisija, 
- Odbor za izbor i imenovanja, 
- Odbor za statut i poslovnik, 
- Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje,  
- Odbor za proračun i financije, 
- Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno 

gospodarstvo, 
- Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu, 
- Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade, 
- Odbor za dodjelu javnih priznanja, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj i 
- Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 
Članak 8. 

 
 Mandatna komisija:  
 - na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Gradsko vijeće o provedenim izborima i 
imenima izabranih članova Gradskog vijeća, 
 - izvješćuje Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na dužnost članova 
Gradskog vijeća  kao i o mirovanju mandata članova Gradskog vijeća te o zamjenicima 
članova koji umjesto njih počinju obnašati dužnost člana Gradskog vijeća.  
 Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana.  
 

Članak 9.  
 

 Odbor za izbor i imenovanja: 
 - predlaže izbor i imenovanja predstavnika Gradskog vijeća u određena tijela, 
ustanove i druge pravne osobe,  
 - priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor predsjednika i članova 
radnih tijela Gradskog vijeća, 
 - obavlja i druge poslove koje mu odredi Gradsko vijeće, a spadaju u njegov 
djelokrug. 
 Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana.  

 
 



Članak 10.  
 

 Odbor za statut i poslovnik:  
 - razmatra prijedlog Statuta Grada Đurđevca, 
 - razmatra prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća,  
 - razmatra prijedloge za davanje izvornog tumačenja Statuta, odluka ili drugih 
akata Gradskog vijeća,  
 - utvrđuje pročišćene tekstove odluka i drugih akata Gradskog vijeća, kada je tim 
aktima ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,  
 - obavlja i druge poslove koji spadaju u njegov djelokrug. 
 Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i četiri člana. 
 

Članak 11.  
 

 Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje: razmatra pitanja u svezi 
gospodarskog razvitka Grada Đurđevca (u daljnjem tekstu: Grada) razmatra koncepciju i 
strategiju razvitka poduzetništva i obrta, sela i poljodjelstva, Gradskom vijeću daje 
prijedloge i mišljenja za poduzimanje mjera za razvoj gospodarstva, a ujedno razmatra 
odluke i akte iz ovog područja. 
 Odbor za gospodarstvo i strateško planiranje ima predsjednika i četiri člana. 
 

Članak 12.  
 

 Odbor za proračun i financije raspravlja pitanja financiranja Grada, izrade 
Proračuna Grada njegovih izmjena i dopuna i godišnjeg obračuna Proračuna Grada, 
Odluke o privremenom financiranju Grada, a obavlja i druge poslove određene Statutom 
te odlukama Gradskog vijeća.  
 Odbor za proračun i financije ima predsjednika i četiri člana.  
 

Članak 13.  
 
 Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo 
razmatra i predlaže rješenja u svezi uređenja prostora i urbanističkog planiranja, zaštite 
okoliša, prati razvoj komunalnih djelatnosti u Gradu, razmatra stanje vodnog 
gospodarstva, predlaže mjere i razmatra odluke i druge akte iz navedenog područja, a 
obavlja i druge poslove određene Statutom i odlukama Gradskog vijeća. 
 Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo 
ima predsjednika i četiri člana.  
 

Članak 14.  
 

 Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu prati razvoj turističkih djelatnosti 
u Gradu Đurđevcu, predlaže Gradskom vijeću aktivnosti i mjere za kvalitetnije 
iskorištavanje turističkih potencijala i unapređivanje turističke ponude, razmatra pitanja 
i daje prijedloge u svezi unapređivanja i zaštite kulturne i prirodne baštine u Gradu 
Đurđevcu, promidžbe Grada Đurđevca, te druga pitanja i prijedloge iz svog područja. 
 Odbor za turizam, kulturnu i prirodnu baštinu ima predsjednika i četiri člana. 
 

 



Članak 15.  
 

 Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade razmatra i daje mišljenje o 
prijedlozima odluka i drugih akata iz područja obrazovanja te brige o djeci, daje 
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata iz područja sporta, prati stanje u sportu u 
Gradu Đurđevcu i predlaže mjere za njegovo poboljšanje, inicira i predlaže aktivnosti na 
unapređenju kvalitete života i skrbi o mladima te poticanju njihovog aktivnog 
sudjelovanje u svim djelatnostima društva, a obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i 
odlukama Gradskog vijeća.  
 Odbor za prosvjetu i predškolski odgoj, sport i mlade ima predsjednika i četiri 
člana.  
 

Članak 16.  
 

 Odbor za dodjelu javnih priznanja utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja 
za iznimna postignuća i doprinose trgovačkih društava, ustanova, udruga i pojedinaca, 
sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Đurđevca.  
 Odbor za dodjelu javnih priznanja ima predsjednika i četiri člana.  
 

Članak 17.  
 

 Odbor za mjesnu samoupravu prati stanje i aktivnosti vezane uz rad mjesnih 
odbora te predlaže mjere za unapređenje mjesne samouprave na području Grada.  
 Odbor za mjesnu samoupravu ima predsjednika i četiri člana.  
 

Članak 18. 
 

 Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj razmatra stanje u poljoprivredi i na selu, 
daje Gradskom vijeću prijedloge za razvoj sela i poljodjelstva, te razmatra odluke i druge 
akte iz tih područja.  
 Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj ima predsjednika i četiri člana.  
 

Članak 19. 
 
 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb prati razvoj djelatnosti zdravstva i socijalne 
skrbi te razmatra odluke i druge akte što Gradsko vijeće donosi iz tog područja.  
 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana.    

 
Članak 20. 

 
 Pored radnih tijela čiji je djelokrug i način rada utvrđen ovom Odlukom, Gradsko 
vijeće može po potrebi osnivati i povremena radna tijela, za rješavanje određenih 
pitanja.  
 Prilikom osnivanja takvih radnih tijela, Gradsko vijeće će utvrditi sastav, 
djelokrug i način njihovog rada.  

 
Članak 21.  

 
 Stručne i administrativne poslove za radna tijela obavlja Ured gradonačelnika.  



Članak 22.  
 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sastavu i djelokrugu 
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 
6/09.).  
 

Članak 23.  
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Grada Đurđevca“.  
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