REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2013/01-02-21-5
Bjelovar, 23. kolovoza 2021.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu
radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o osnivanju, sastavu
i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara i u povodu toga donio
sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Bjelovara kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na
razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
voditeljica Odsjeka za naplatu i pravne poslove Željka Vizi.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za financije i javne prihode

KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2013/01-08-01-21-4
Bjelovar, 20. kolovoza 2021.
GRADONAČELNIK GRADA
BJELOVARA

PREDMET: Nacrt odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Dostavljamo Vam Nacrt odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Bjelovara radi utvrđivanja Prijedloga i upućivanja na raspravu
i usvajanje na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.
S poštovanjem,
Pročelnica
Mirela Bašić, dipl.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
-NacrtNa temelju članka 38. stavka 2. 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, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. stavka 1. točke 19.
Statuta Grada Bjelovara („Statut Grada Bjelovara“, broj 2/21) Gradsko vijeće Grada
Bjelovara na __sjednici održanoj ___rujna 2021. godine donijelo je
Odluku o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada
Bjelovara
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(u daljnjem tekstu: Vijeće) ovom se Odlukom osnivaju radna tijela, te uređuje sastav,
broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela Gradskog vijeća.
(2) Radna tijela razmatranju prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja
koja su na dnevnom redu Vijeća i o njima daju Vijeću prijedloge i mišljenja.
(3) Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje i odnose se jednako na muški
i ženski rod.
Članak 2.
(1) Radna tijela Vijeća (u daljnjem tekstu: radna tijela) su:
1. Komisija za izbor i imenovanje,
2. Komisija za statut i poslovnik,
3. Mandatna komisija,
4. Odbor za financije i proračun,
5. Odbor za gospodarstvo,
6. Odbor za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
7. Odbor za odgoj, obrazovanje i sport,
8. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku,
9. Odbor za kulturu i tehničku kulturu,
10. Odbor za poljoprivredu i prehrambenu industriju,
11. Odbor za predstavke i pritužbe,
12. Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja,
13. Odbor za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara,
14. Odbor za ravnopravnost spolova,
15. Odbor za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji,

16. Odbor za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara.
Članak 3.
(1) Predsjednik, potpredsjednik i članovi radnih tijela biraju se tako da je
sastav radnih tijela približno razmjeran stranačkom sastavu Vijeća, te iz reda
znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
(2) Mandat članova radnih tijela traje do izbora novih članova, odnosno do
isteka mandata vijećnika.
(3) Članovi radnih tijela odgovaraju za svoj rad Vijeću.
II. DJELOKRUG I SASTAV RADNIH TIJELA
Članak 4.
(1) Komisija za izbor i imenovanje raspravlja i predlaže:
izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća,
izbor i razrješenje članova radnih tijela Vijeća,
imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih Statutom i drugim odlukama
Vijeća,
- obavlja druge poslove koji su joj stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom ili
Poslovnikom Vijeća.
(2) Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana
koji se biraju iz reda vijećnika Vijeća.
-

Članak 5.
(1) Komisija za statut i poslovnik raspravlja i predlaže:
- Statut Grada,
- Poslovnik Vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Vijeće u pogledu
njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove
pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,
- obavlja druge poslove koji su joj stavljeni u djelokrug zakonom, Statutom i
Poslovnikom Vijeća.
(2) Komisija za statut i poslovnik ima predsjednika, potpredsjednika i tri člana
koji se biraju iz reda vijećnika Vijeća.
Članak 6.

-

-

(1) Mandatna komisija:
na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim izborima za Vijeće
i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog
izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji
umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
obavještava Vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

predlaže Vijeću odluku o prestanku mandata kada se ispune zakonom
predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti
za početak mandata zamjeniku vijećnika.
(2) Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda
vijećnika Vijeća.
Članak 7.
-

(1) Odbor za financije i proračun razmatra:
- pitanja i prijedloge koji se odnose na sustav financiranja javnih potreba u Gradu,
- prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja poreza i drugih davanja koja
su prihod grada,
- prijedlog proračuna, izmjene proračuna i izvješća o izvršenju proračuna,
- prijedloge odluka o kreditnom zaduženju Grada,
- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za financije i proračun ima predsjednika i šest članova koji se biraju
iz reda vijećnika Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 8.
(1) Odbor za gospodarstvo razmatra:
pitanja i prijedloge iz područja gospodarstva, poduzetništva i turizma,
predlaže mjere za poticanje razvoja poduzetništva,
razmatra odluke i druge akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova
i drugih pravnih osoba koje se osnivaju radi ostvarivanja gospodarskih interesa
i potreba građana,
- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za gospodarstvo ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda
vijećnika Vijeća i reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
-

Članak 9.
(1) Odbor za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatra:
pitanja i prijedloge koji se odnose na izgradnju i uređenje komunalne
infrastrukture, obavljanje komunalnih poslova i drugih uslužnih djelatnosti,
- prijedloge općih akata iz područja prostornog uređenja, drugih akata u vezi s
gradnjom, uređivanjem građevinskog zemljišta i zaštitom graditeljske baštine,
- predlaže mjere i aktivnosti za uređenje prostora u svrhu učinkovitog
gospodarenja prostorom,
- prijedloge odluka kojima se utvrđuju mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja
biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara i zaštite okoliša;
- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima
predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Vijeća i iz reda znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika.
-

Članak 10.
-

(1) Odbor za odgoj obrazovanje i sport razmatra:
pitanja i prijedloge iz područja odgoja i obrazovanja,
pitanja i prijedloge iz područja sporta,

obavlja druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za odgoj, obrazovanje i sport ima predsjednika i četiri člana koji se
biraju iz reda Vijećnika i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
-

Članak 11.
(1) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku razmatra:
pitanja i prijedloge iz područja zdravstva,
pitanja i prijedloge iz područja socijalne politike,
obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku ima predsjednika i četiri člana koji se
biraju iz reda vijećnika Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
-

Članak 12.
(1) Odbor za kulturu i tehničku kulturu razmatra:
- pitanja i prijedloge iz područja kulture,
- pitanja i prijedloge iz područja tehničke kulture,
- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za kulturu i tehničku kulturu ima predsjednika i četiri člana koji se
biraju iz reda vijećnika Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
Članak 13.
(1) Odbor za poljoprivredu i prehrambenu industriju razmatra:
- pitanja i prijedloge iz područja poljoprivrede,
- pitanja i prijedloge iz područja prehrambene industrije,
- predlaže mjere za poticanje razvoja poljoprivrede,
- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za poljoprivredu i prehrambenu industriju ima predsjednika i četiri
člana koji se biraju iz reda vijećnika Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih
djelatnika.
Članak 14.
(1) Odbor za predstavke i pritužbe razmatra:
- predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Vijeću, te ukazuje nadležnim tijelima
na kršenje ustavnosti i zakonitosti prava građana u postupku pred upravnim
tijelima Grada.
- obavlja i druge poslove određene aktima Vijeća.
(2) Odbor za predstavke i pritužbe ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz
reda vijećnika Vijeća i iz reda stručnih i javnih djelatnika.
Članak 15.

-

(1) Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja:
razmatra i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i javnih priznanja građanima
koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Grada ili Republike Hrvatske,

razmatra i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i javnih priznanja građanima i
pravnim osobama za izuzetne ili značajne uspjehe u području gospodarskog i
društvenog života Grada.
(2) Odbor za dodjelu nagrada i javnih priznanja ima predsjednika i šest članova
koji se biraju iz reda vijećnika Vijeća i iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.
-

Članak 16.
(1) Odbor za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara
utvrđuje nacrte odluka o određivanju imena ulica i trgova nakon pribavljenih mišljenja
mjesnih odbora na čijem se području ulica ili trg nalazi.
(2) Odbor za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Bjelovara ima
predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda Vijećnika i iz reda znanstvenih, stručnih
i javnih djelatnika.
Članak 17.
(1) Odbor za ravnopravnost spolova potiče primjenu načela ravnopravnosti
spolova u radu Vijeća i radnih tijela Vijeća i utvrđuje mjere i aktivnosti za unapređenje
prava na ravnopravnost spolova.
(2) Odbor za ravnopravnost spolova ima predsjednika i četiri člana koji se biraju
iz reda vijećnika Vijeća i iz reda javnih djelatnika.
Članak 18.
(1) Odbor za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji razmatra pitanja i
prijedloge koji se odnose na hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, te utvrđuje
mjere i aktivnosti za unapređenje prava hrvatskih branitelja.
(2) Odbor za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji ima predsjednika i
četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika Vijeća, branitelja i iz reda javnih djelatnika.
Članak 19.
(1) Odbor za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara
razmatra i utvrđuje prijedloge za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada
Bjelovara u skladu sa zakonom i Statutom.
(2) Odbor za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara ima
predsjednika i četiri člana koji se biraju iz reda vijećnika i iz reda javnih djelatnika.
III. NAČIN RADA RADNIH TIJELA
Članak 20.
(1) Radno tijelo radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik
potpisuje predsjednik i zapisničar. O radu na sjednici radnog tijela vodi se i tonski zapis.
(2) U zapisnik se unosi redni broj sjednice, mjesto i datum održavanja sjednice,
vrijeme početka i završetka sjednice, podatak o broju nazočnih članova radnog tijela,
tko predsjedava sjednicom, podatak o prisutnosti drugih osoba koje su nazočne
sjednici, dnevni red sjednice, kratki sadržaj izlaganja, rezultati glasovanja o pojedinim
točkama dnevnog reda i doneseni zaključci.

Članak 21.
(1) Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik. U slučaju spriječenosti
predsjednika sjednicu saziva potpredsjednik ako ga radno tijelo ima ili član radnog
tijela kojeg ovlasti predsjednik.
(2) Predsjednik sjednicu saziva na vlastiti poticaj, a dužan ju je sazvati na
osnovu zaključka Vijeća, na zahtjev predsjednika Vijeća, gradonačelnika ili dva člana
radnog tijela.
(3) Predsjednik radnog tijela predlaže dnevni red sjednice i organizira rad
radnog tijela, surađuje s predsjednikom Vijeća, gradonačelnikom i pročelnicima
upravnih odjela nadležnima za poslove iz djelokruga rada radnog tijela.
Članak 22.
(1) Poziv za sjednicu radnog tijela i odgovarajući materijali dostavljaju se
članovima elektroničkim putem i/ili poštom, najkasnije tri dana prije održavanja
sjednice, a ako su članovi radnog tijela suglasni, materijali se mogu dati i na samoj
sjednici.
(2) Poziv za sjednicu radnog tijela dostavlja se i predsjedniku Vijeća,
gradonačelniku i zamjeniku, te pročelniku upravnog odjela nadležnom za poslove iz
djelokruga radnog tijela.
(3) Za razmatranje pojedinog pitanja ili pripremanja akata iz djelokruga radnih
tijela, u rad radnih tijela mogu se na poziv predsjednika uključiti i druge osobe iz
područja o kojem se raspravlja, bez prava odlučivanja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
(1) Izabrani članovi Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu na temelju
Odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/01, 4/03, 9/09) nastavljaju mandat kao
članovi Odbora za kulturu i tehničku kulturu.
(2) Izabrani članovi Odbora za odgoj i obrazovanje na temelju Odluke o
osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 7/01, 4/03, 9/09) nastavljaju mandat kao
članovi Odbora za odgoj, obrazovanje i sport.
Članak 24.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju, sastavu i
djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 7/01, 4/03, 9/09).

Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Grada Bjelovara.
KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2013/01-02-21-1
Bjelovar, 2021. godine

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Nenad Martinovski, dipl.oec.

OBRAZLOŽENJE
Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Odluku o osnivanju, sastavu i
djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 7/01, 4/03, 9/09) kojom je propisan način osnivanja, sastav i djelokrug
rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
Djelokrug rada dosadašnjeg Odbora za kulturu, sport i tehničku kulturu i Odbora
za odgoj i obrazovanje usklađen je u Nacrtu ove odluke sa djelokrugom rada Upravnog
odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove, te Upravnog odjela za odgoj,
obrazovanje i sport, te se navedeni odbori sada zovu Odbor za kulturu i tehničku
kulturu i Odbor za odgoj, obrazovanje i sport.
Budući da bi ovo bile već četvrte izmjene i dopune Odluke o osnivanju, sastavu
i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara, napravljen je Nacrt nove
odluke uz detaljniju razradu sastava, djelokruga i načina rada radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Bjelovara.
Gradsko vijeće ima 16 radnih tijela: 3 komisije i 13 odbora. Većina radnih tijela
ima predsjednika i četiri člana koji se biraju iz redova vijećnika i iz reda znanstvenih,
stručnih i javnih djelatnika.
U člancima 4.-19. Nacrta odluke detaljno je propisan djelokrug i sastav radnih
tijela Gradskog vijeća, a u člancima 20.-22. način njihovog rada.
Nacrt odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća
Grada Bjelovara bio je u postupku savjetovanja s javnošću u razdoblju od 15. srpnja
do 13. kolovoza 2021. godine. Na Nacrt nisu pristigle primjedbe ni prijedlozi.
Molimo gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri Nacrt odluke o osnivanju,
sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara, utvrdi Prijedlog
odluke kao u tekstu Nacrta i uputi ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Pripremila:
Melita Birač, mag.iur.

VODITELJICA ODSJEKA
ZA NAPLATU I PRAVNE POSLOVE

PROČELNICA
Mirela Bašić, dipl.oec.

Željka Vizi, dipl.iur.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S
JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O OSNIVANJU, SASTAVU I DJELOKRUGU
RADNIH TIJELA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA
Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu odluke o
osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela Gradskog
Naslov dokumenta
vijeća Grada Bjelovara
Stvaratelj dokumenta, tijelo
koje provodi savjetovanje

Upravni odjel za financije i javne prihode
Izvješćivanje o provedenom savjetovanju s javnošću

Svrha dokumenta
Datum dokumenta

16. kolovoza 2021.
1.

Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta
Naziv nacrta zakona, drugog
propisa ili akta
Jedinstvena oznaka iz Plana
donošenja zakona, drugih propisa
i akata objavljenog na
internetskim stranicama Grada
Naziv tijela nadležnog za izradu
nacrta

Izvješće
Nacrt odluke o osnivanju, sastavu i djelokrugu radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Redni broj 29.- Izmjene i dopune Plana savjetovanja s
javnošću Grada Bjelovara za 2021. godinu KLASA: 00801/20-01/01, URBROJ: 2103/01-01-21-5

Upravni odjel za financije i javne prihode

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
na drugi odgovarajući način?

-

www.bjelovar.hr
DA

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena ostavljeno za
savjetovanje?
Ako nije,zašto

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?
Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane
javnosti na određene odredbe
nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

Nacrt je objavljen 15. srpnja
2021. na internetskoj stranici
Grada Bjelovara na sljedećem
linku:
https://www.bjelovar.hr/dokumenti
/javni-poziv-savjetovanje-sjavnoscu-u-postupku-donosenjaodluke-o-osnivanju-sastavu-idjelokrugu-radnih-tijela-gradskogvijeca-grada-bjelovara/
Savjetovanje je trajalo od 15.7.13.8. (30 dana)

Nema pristiglih primjedbi ni prijedloga na Nacrt oduke.

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala
dodatne financijske troškove.

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću objavljuje se na internetskim stranicama
Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr

KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2103/01-02-21-3
Bjelovar, 16. kolovoza 2021.

