
  NACRT PRIJEDLOGA 

 

 Na temelju članka 35. stavka 1., točke 2. i 3. i 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, 137/15 – ispravak 

pročišćenog teksta, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 50. stavka 2. Statuta Grada Senja („Službeni 

glasnik Grada Senja“ broj 4/20 i 1/21) te članka 17. stavka 2. i članka 19. stavka 1. Poslovnika 

Gradskog vijeća Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 6/20 i 1/21), Gradsko vijeće 

Grada Senja na _____. sjednici, održanoj ______________ 2021. godine, donosi 

 
 

ODLUKU 

o osnivanju i načinu rada radnih tijela 

Gradskog vijeća Grada Senja 

 

 

Članak 1. 

 Odlukom o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja (u 

daljnjem tekstu: Odluka) osnivaju se radna tijela Gradskoga vijeća Grada Senja (u daljnjem 

tekstu: radna tijela) te se uređuje njihov naziv, sastav, broj članova, djelokrug i način rada. 

 Radna tijela razmatraju, pripremaju i predlažu opće i pojedinačne akte iz svog 

djelokruga, zauzimaju stajalište te daju mišljenja i prijedloge u svezi s drugim pitanjima koja 

su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća Grada Senja (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće). 

 Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški 

i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni. 

 

Članak 2. 

 Radna tijela su odbori, povjerenstva, komisije i druga tijela. 

 Radna tijela imaju predsjednika i šest (6) članova. 

 Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, iz redova vijećnika, dok se članovi, u pravilu, 

biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika. 

 Predsjednika i članove radnih tijela bira Gradsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje, uz prethodni poziv političkim strankama, nezavisnim listama koje imaju vijećnike 

da dostave svoje pisane prijedloge, a o prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih 

tijela glasuje se u cjelini. 

 Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg 

mandata saziva Gradskog vijeća, ako Gradsko vijeće ne odluči drugačije. 

 Predsjednik i članovi radnog tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s 

odlukom Gradskog vijeća. 
 

Članak 3. 

 Radna tijela Gradskog vijeća su: 

1. Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada 

Senja, 

2. Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i  EU fondove, 

3. Odbor za zaštitu i obnovu povijesne jezgre Grada Senja i kulturu, 

4. Odbor za zdravstvo, umirovljenike i socijalnu politiku, 

5. Odbor za obrazovanje, odgoj, obitelj i mladež, 

6. Odbor za branitelje, 

7. Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, 



8. Odbor za luke, ceste, energetiku i vodno gospodarstvo, 

9. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo, hortikulturu, ribarstvo i zaštitu okoliša, 

10. Odbor za međugradsku suradnju, 

11. Odbor za javna priznanja,  

12. Odbor za mjesnu samoupravu, 

13. Odbor za predstavke i pritužbe, 

14. Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, 

15. Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva.  

 

Članak 4. 

 Odbor za financije, gradski proračun i raspolaganje nekretninama u vlasništvu 

 Grada Senja: 

− razmatra i daje mišljenja na prijedloge općih i drugih akata s područja financija, 

a kojima se uređuju pitanja javnih i drugih davanja koji su prihodi Grada Senja, 

− razmatra prijedlog proračuna, izmjene i dopune istog i izvješća o izvršenju 

proračuna, programe koji su sukladno zakonu potrebni za donošenje proračuna 

i njegovih izmjena i dopuna, izvješća državne revizije, 

− razmatra i predlaže ostale prijedloge akata iz oblasti financijsko materijalnog 

poslovanja Grada Senja, 

− razmatra i daje mišljenje o financijskim izvješćima i drugim financijskim 

dokumentima pravnih osoba u vlasništvu Grada Senja, 

− proučava i razmatra i druga pitanja u svezi s utvrđivanjem i provedbom 

financijske politike u Gradu i financiranjem javnih potreba, 

− prati upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Senja u smislu 

davanja mišljenja i prijedloga u pogledu raspolaganja gradskom imovinom. 

 

Članak 5. 

 Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i  EU fondove: 

− prati ukupno stanje u gospodarstvu, koncepciju i strategiju gospodarskog 

razvitka Grada Senja te predlaže mjere za poboljšanje i unaprjeđenje stanja 

pojedinih gospodarskih grana, 

− prati i razmatra pitanja u svezi s utvrđivanjem stanja i politike korištenja 

prostornih kapaciteta poduzetničke infrastrukture u vlasništvu Grada Senja i u 

vezi s time razmatra, predlaže i prati akte prostorno planske dokumentacije, 

− prati i razmatra pitanja koja se odnose na donošenje akata iz područja 

gospodarstva, poduzetništva, obrta i turizma i ostvarivanja prava iz EU fondova 

iz djelokruga Grada Senja, 

− predlaže poticajne mjere za razvoj poduzetništva i obrta, inicira aktivnosti u cilju 

unaprjeđenja stanja u gospodarstvu te unaprjeđenja turističke ponude. 

 

Članak 6. 

 Odbor za zaštitu i obnovu povijesne jezgre Grada Senja i kulturu: 

− brine o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (spomenika kulture, povijesne građe 

i nasljeđa, arhiva i arhivske građe, spomen obilježja povijesnih događaja i osoba 

i dr.), 

− predlaže i prati ciljeve kulturne politike, razmatra potrebe građana u području 

kulture te predlaže mjere za promicanje kulturnih djelatnosti te zaštite i očuvanja 

kulturnih dobara.  

 



Članak 7. 

 Odbor za zdravstvo, umirovljenike i socijalnu politiku: 

− razmatra pitanja i prijedloge te potiče iznalaženje učinkovitih mjera u području 

primarne zdravstvene zaštiti s ciljem unapređenja zdravlje građana, 

− prati provedbu propisa, prati stanje i predlaže donošenje općih akata u svezi s 

ostvarivanjem prava te rješavanja pitanja i problema umirovljenika, 

− predlaže poduzimanje potrebnih mjera i aktivnosti te inicira donošenje 

odgovarajućih akata iz područja socijalne skrbi. 

 

Članak 8. 

Odbor za obrazovanje, odgoj, obitelj i mladež: 

− prati provedbu propisa i stanje u područjima koja se odnose na osnovno, 

srednjoškolsko i akademsko obrazovanje, predškolski odgoj, obitelj i 

starateljstvo, posebnu zaštitu djece, materinstvo i mladež, 

− razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih djelatnosti te predlaže 

poduzimanje mjere za njihov razvoj. 

 

Članak 9.  

 Odbor za branitelje:          

− prati i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem prava hrvatskih branitelja i vojnih 

invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i civilnih invalida 

rata i članova njihovih obitelji te utvrđuje mjere i aktivnosti za unapređenje 

njihovih prava, 

− surađuje s braniteljskim udrugama u predlaganju programa pojačane skrbi 

hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na području Grada Senja. 

 

Članak 10.  

 Odbor za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti: 

− razmatra prijedloge općih akata iz područja prostornog uređenja, drugih akata u 

vezi s gradnjom, uređivanjem građevinskog zemljišta i zaštitom graditeljske 

baštine, 

− razmatra pitanja i prijedloge koji se odnose na izgradnju i uređenje komunalne 

infrastrukture, obavljanje komunalnih poslova i drugih uslužnih djelatnosti, 

− predlaže mjere i aktivnosti za uređenje prostora u svrhu učinkovitijeg 

gospodarenja prostorom. 

 

Članak 11.  

Odbor za luke, ceste, energetiku i vodno gospodarstvo: 

− prati provedbu propisa i stanje u području djelatnosti luka, cesta, energetike i 

vodnog gospodarstva, 

− razmatra prijedloge odluka i drugih akata iz tih područja te predlaže 

poduzimanje mjera za razvoj tih djelatnosti. 

 

 

Članak 12.  

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo, hortikulturu, ribarstvo i zaštitu okoliša: 

− prati i razmatra pitanja u svezi s unapređenjem i razvojem poljoprivrede i 

šumarstva, očuvanja poljoprivrednih površina i šuma te cjelokupnog održivog 

ruralnog razvoja, 



− razmatra stanje i politiku poticanja poljoprivrede i raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem na području Grada Senja, 

− prati i razmatra pitanja koja se odnose na hortikulturu i ribarstvo, 

− razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se utvrđuju mjere praćenja, 

očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, 

voda, zrak, tlo, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak, 

− razmatra mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša, a posebice 

glede posebno zaštićenih dijelova prirode, 

− razmatra poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i 

daljnje sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja 

ljudi (zbrinjavanje komunalnog i industrijskog otpada, zbrinjavanje opasnog 

otpada, gospodarenje sekundarnim sirovinama). 

 

Članak 13. 

 Odbor za međugradsku suradnju: 

− razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Senja s drugim jedinicama lokalne 

i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu i dalje prijedloge 

Gradskom vijeću za unapređenje te suradnje, 

− priprema prijedloge akata i daje mišljenja o prijedlozima drugih predlagatelja 

koji se odnose na to područje, 

− razmatra prijedloge sporazuma i drugih akata za ostvarivanje suradnje. 

 

Članak 14. 

 Odbor za javna priznanja: 

− pokreće i provodi postupak vezan za davanje prijedloga za dodjelu javnih 

priznanja, za svaku kalendarsku godinu, 

− razmatra i utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja građanima i pravnim 

osobama za izuzetne ili značajne uspjehe u području gospodarskog, kulturnog i 

društvenog života Grada Senja te ih dostavlja Gradskom vijeću, 

− pri utvrđivanju prijedloga Odbor primjenjuje uvjete koji su utvrđeni posebnom 

odlukom Gradskog vijeća. 

 

Članak 15.  

 Odbor za mjesnu samoupravu: 

− prati rad tijela mjesne samouprave,  

− razmatra prijedloge Vijeća mjesnih odbora i daje mišljenje Gradonačelniku 

odnosno Gradskom vijeću, 

− razmatra prijedloge odluka za provođenje izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora, 

− predlaže Gradskom vijeću imenovanja odnosno preimenovanja naselja, ulica i 

trgova, uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na čijem se području 

naselje, ulica ili trg nalazi, 

− razmatra inicijativu i prijedlog za izdvajanje iz postojećih mjesnih odbora, za 

spajanje dva ili više mjesnih odbora ili osnivanje novog mjesnog odbora te daje 

mišljenje za potrebe odlučivanja Gradskog vijeća, uz prethodno pribavljeno 

mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koji se promjene odnose. 

 

 

 



Članak 16. 

 Odbor za predstavke i pritužbe: 

− razmatra predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba što se odnose na rad 

 Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te na obavljanje poslova iz 

 samoupravnog djelokruga Grada Senja, 

− utvrđuje putem nadležnih tijela osnovanost predstavki, pritužbi i prigovora te 

 ukazuje nadležnim tijelima na mjere koje je potrebno poduzeti te o tome 

 izvješćuje podnositelja predstavke, odnosno pritužbe. 

 

Članak 17. 

 Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda: 

− utvrđuje i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje Grada 

Senja te organizira i usklađuje njezinu procjenu, 

− unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta te unosi i prosljeđuju 

putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu, 

− raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima, 

− prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, 

− izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava 

pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i 

dostavljaju ih županijskom povjerenstvu putem Registra šteta, 

− donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

− obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom. 

 

Članak 18. 

 Povjerenstvo za ocjenu osnovanosti zahtjeva za priznavanje prava vlasništva: 

− razmatra i daje prethodno mišljenje u predmetima utvrđenja prava vlasništva 

koji se vode pred Općinskim sudom u Rijeci, odnosno drugom sudu ili u 

postupku pred službama Grada Senja, a koji se pozivaju na stjecanje prava 

vlasništva, a sve u cilju smanjivanja postojećih i eventualnih budućih sudskih 

predmeta. 

 

Članak 19. 

 Sastav, broj članova i djelokrug rada Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za Statut, 

Poslovnik i propise i Mandatne komisije regulirani su Statutom Grada Senja i Poslovnikom 

Gradskog vijeća. 

 

Članak 20. 

 Radna tijela rade na sjednicama. 

 Predsjednik radnog tijela organizira rad radnog tijela, saziva sjednicu, predlaže dnevni 

red, predsjedava sjednicom, potpisuje zaključke što ih radno tijelo donosi te brine o provođenju 

zaključaka radnog tijela.  

 Predsjednika radnog tijela u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje član kojeg  

prethodno ovlasti predsjednik radnog tijela, a ako je i on odsutan ili spriječen, tada član kojeg 

izabere radno tijelo. 

 Sjednica se saziva dostavom pisanog poziva članovima, uz koji se prilaže odgovarajući 

materijal za predložene točke dnevnog reda, putem pošte, dostavljača ili elektroničkim putem, 

najmanje tri (3) dana prije održavanja sjednice. 



 Iznimno u posebnim slučajevima, radno tijelo može sjednicu sazvati i u kraćem roku te 

ako su članovi radnog tijela suglasni, materijali se mogu dati i na samoj sjednici, a može je 

održati i telefonskim putem (telefonska sjednica) ili putem e-pošte. 

 Vijećnicima članovima radnog tijela se poziv i materijali za sjednicu u pravilu 

dostavljaju elektronički, a vanjskim članovima u pisanom obliku, putem pošte ili dostavljača, 

osim ukoliko postoje uvjeti da se i njima materijali dostavljaju u elektroničkom obliku.   

 Poziv za sjednicu radnog tijela obvezno se dostavlja Gradonačelniku i predsjedniku 

Gradskog vijeća. 

 O sazivanju sjednica radnih tijela, vijećnici koji nisu članovi tih radnih tijela, 

obavještavaju se objavom na web stranici Grada Senja. 

 

Članak 21. 

 Sjednici radnog tijela treba biti nazočna osoba koja je od strane predlagatelja odluke ili 

drugog akta određena za izvjestitelja, odnosno u čijem je djelokrugu pojedini prijedlog ili 

pitanje koje radno tijelo razmatra ili pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja. 

 U slučajevima kada Gradonačelnik nije predlagatelj odluke ili drugog akta sjednici 

radnog tijela treba biti nazočna osoba koju odredi Gradonačelnik i izvjestitelj predlagatelja. 

  

Članak 22. 

 Radna tijela mogu zauzimati stajališta o pitanjima iz svoga djelokruga samo ako je na 

sjednici nazočna većina članova radnog tijela, a odlučuju većinom glasova nazočnih članova. 

 Predsjedniku radnog tijela u obavljanju njegovih poslova i zadaća pomaže službenik 

kojeg određuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Senja. 

 Na sjednicama radnih tijela vodi se zapisnik.  

 Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi, rezultatu 

glasovanja o pojedinom predmetu te o usvojenim zaključcima. 

 Zapisnik potpisuje predsjednik radnog tijela. 

 Zapisnik se dostavlja članovima radnog tijela uz poziv za iduću sjednicu radnog tijela. 

 

Članak 23. 

 Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, 

Gradonačelnika i Gradsko vijeće. 

 Na sjednicama Gradskog vijeća, u ime radnog tijela, izvjestitelj je predsjednik radnog 

tijela, odnosno član kojeg odredi radno tijelo, a koji će po zaključku radnog tijela obrazložiti 

stav, mišljenje ili prijedlog radnog tijela. 

 Ukoliko radno tijelo ima podijeljena mišljenja svojih članova u pogledu donesenog 

zaključka, može obavijestiti o tom stavu gradonačelnika, odnosno Gradsko vijeće. 

 

Članak 24. 

 Ako predsjednik ili član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, 

može biti razriješen članstva u radnom tijelu. 

 Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti radno tijelo ili 

predsjednik Gradskog vijeća. 

 Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja, koji ga 

razmatra te upućuje Gradskom vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne 

odluke. 

 Ako Gradsko vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Gradskog 

vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana 

od dana razrješenja predloži novog kandidata. 

 



Članak 25. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i načinu rada 

stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 5/17, 

14/17 i 3/18 – pročišćeni tekst). 

 

Članak 26. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada 

Senja". 

 

 

KLASA: _________________ 

URBROJ: ________________ 

Senj, ____________________ 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SENJA 

 

Predsjednik 

Željko Tomljanović, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e nj e 

Nacrta prijedloga Odluke o osnivanju i načinu rada  

radnih tijela Gradskog vijeća Grada Senja 

 

 

 Člankom 35. stavkom 1., točkom 2. i 3. 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, 137/15 – ispravak pročišćenog teksta, 

123/17, 98/19 i 144/20 - u daljnjem tekstu: ZLP(R)S) propisano je da predstavničko tijelo  

donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice 

lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te da osniva radna tijela, bira i razrješuje 

članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim 

propisom ili statutom. 

 Odredbom članka 38. ZLP(R)S-a utvrđeno je da predstavničko tijelo osniva stalne ili 

povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegovog djelokruga, a sastav, 

broj članova, djelokrug i način rada tijela utvrđuje se poslovnikom ili posebnom odlukom o 

osnivanju radnog tijela. 

 Na temelju članka 50. Statuta Grada Senja („Službeni glasnik Grada Senja“ broj 4/20 i 

1/21) Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu 

razmatranja, pripremanja i predlaganja općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, odnosno 

radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju temeljem Statuta ili zakona. Odlukom o 

osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.  

 Nadalje, člankom 17. stavkom 2. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Senja 

propisano je da pored statutom osnovanih radnih tijela Gradsko vijeće posebnom odlukom 

može osnivati i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Gradskog vijeća, dok 

je u članku 19. stavku 1. Poslovnika određeno da se način rada radnih tijela Gradskog vijeća 

regulira odlukom o osnivanju radnih tijela. 

 Predloženom Odlukom se smanjuje broj radnih tijela objedinjavanjem pojedinih 

dosadašnjih Odbora s obzirom na srodnost i povezanost istih. Tako se ovim prijedlogom 

smanjuje broj radnih tijela sa 21 na 15.  

   

 U člancima 4.-18. Prijedloga Odluke propisan je djelokrug radnih tijela Gradskog 

vijeća, a u člancima 20.-24. način njihovog rada. 
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