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Na temelju članka 30. i 31. Poslovnika općinskog vijeća Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije br. 22/09 i 8A/13) općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici 
održanoj 24. srpnja 2013. godine, donijelo je  
 

ODLUKU 
o osnivanju radnih tijela općinskog vijeća Općine Hum na Sutli  

 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom se osnivaju radna tijela općinskog vijeća, 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 općinsko vijeće, te obavljaju druge poslove koje im povjeri općinsko 
vijeće. 

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

Članak 2. 
 

Radna tijela općinskog vijeća su: 
 

1. Odbor za razvoj poduzetništva i obrtništva  
2. Odbor za razvoj poljoprivrede 
3. Povjerenstvo za rješavanje vodoopskrbe 
4. Komisija za izgradnju i održavanje općinskih cesta 
5. Komisija za socijalnu skrb 
6. Komisija za dodjelu pripomoći učenicima i studentima 
7. Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda  
8. Komisija za kulturu 
9. Komisija za suradnju sa župnim vijećima  
10. Komisija za prigovore i pritužbe 
11. Komisija za šport, udruge i mlade 

  
Članak 3. 

 
Odbor za razvoj poduzetništva i obrtništva ima predsjednika i do dva člana, koje imenuje 

općinsko vijeće iz redova stručnih i javnih djelatnika. 



Odbor za razvoj poduzetništva i obrtništva: 
- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice za poticanje gospodarskog razvoja, turizma i 

poduzetništva, 
- predlaže mjere za poticanje razvoja obrtništva, 
- daje mišljenja i prijedloge o pojedinačnim razvojnim projektima uključujući i projekte vezane 

za korištenje sredstava iz fondova EU, 
- prati ostvarivanje razvojnih projekata i njihovu usklađenost s utvrđenom politikom 

gospodarskog razvoja, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
Članak 4. 

 
Odbor za razvoj poljoprivrede ima predsjednika i četiri člana koje imenuje općinsko vijeće iz 

redova stručnih i javnih djelatnika. 
Odbor za razvoj poljoprivrede: 

- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice za poticanje poljoprivrede i poljoprivrednog 
gospodarstva, 

- predlaže mjere za poticanje poljoprivrede, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće.  

 
Članak 5. 

 
Povjerenstvo za rješavanje vodoopskrbe ima predsjednika i četiri člana koje imenuje 

općinsko vijeće iz redova stručnih i javnih djelatnika. 
Povjerenstvo za rješavanje vodoopskrbe: 

- predlaže potrebna rješenja i daje smjernice u rješavanju svih pitanja vezanih uz vodoopskrbu 
općine Hum na Sutli,  

- kontinuirano prati izvršenje projekata,    
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
Članak 6. 

 
Komisija za izgradnju i održavanje općinskih cesta ima predsjednika i četiri člana, koje 

imenuje općinsko vijeće iz redova stručnih i javnih djelatnika. 
Komisija za izgradnju i održavanje općinskih cesta: 

- izrađuje prijedlog Programa investicija na izgradnji i održavanju cesta koje su u nadležnosti 
Općine,   

- razmatra i rješava zamolbe po pitanju cestovne infrastrukture te sigurnosti na istima,   
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
Članak 7. 

 
Komisija za socijalnu skrb ima predsjednika i šest članova, koje imenuje općinsko vijeće iz 

redova stručnih i javnih djelatnika. 
Komisija za socijalnu skrb: 

- razmatra pitanja iz područja socijalne skrbi od važnosti za područje Općine, 
- razmatra odluke i druge opće akte koji se odnose na socijalne interese i potrebe 

stanovništva, 
- razmatra pitanja i daje prijedloge rješenja i sugestije za osiguravanje lokalnih potreba 

stanovnika u oblasti socijalne skrbi od važnosti za područje Općine, 
- razmatra prijedloge i programe iz područja socijalne skrbi za financiranje i/ili sufinanciranje te 

uvrštavanje u proračun, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
 



Članak 8. 
 

Komisija za dodjelu pripomoći učenicima i studentima ima predsjednika i četiri člana, koje 
imenuje općinsko vijeće iz redova stručnih i javnih djelatnika. 
Komisija za dodjelu pripomoći učenicima i studentima: 

- razmatra pitanja iz područja školstva - statusu učenika srednjih škola i studenata  od važnosti 
za Općinu,  

- razmatra prijedloge iz područja školstva -  statusu učenika srednjih škola i studenata  za 
financiranje i/ili sufinanciranje te uvrštavanje u proračun,       

- razmatra i predlaže Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pripomoći prema 
socijalnom statusu/nadarenosti učenika srednjih škola i studenata s područja općine Hum na 
Sutli i njegovih izmjena i dopuna, 

- raspisuje natječaj za dodjelu pripomoći,  
- vrši bodovanje svih podnesenih zahtjeva, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
Članak 9. 

 
Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ima predsjednika i dva člana, koje 

imenuje općinsko vijeće iz redova političkih opcija. 
Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda: 

- ima zadatak izvršiti procjenu šteta od elementarnih nepogoda je procjena štete od 
elementarnih nepogoda na području općine Hum na Sutli,  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
Članak 10. 

Komisija za kulturu ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje općinsko vijeće iz redova 
stručnih i javnih djelatnika. 
Komisija za kulturu: 

- predlaže aktivnosti za usklađeno djelovanje subjekata koji su nositelji kulturnih događanja i 
manifestacija u općini Hum na Sutli, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 
 

Članak 11. 
 

Komisija za suradnju sa župnim vijećima ima predsjednika i dva člana, koje imenuje općinsko 
vijeće iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

Komisija za suradnju sa župnim vijećima: 
- razmatra pitanja međusobne suradnje Općine Hum na Sutli s župnim vijećima,  
- razmatra pitanja poticanja, objedinjavanja i vrednovanje svjetovnih i sakralnih spomenika 

kulture na području općine Hum na Sutli. 
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 

 
Članak 12. 

 
Komisija za prigovore i pritužbe ima predsjednika i dva člana, koje imenuje općinsko vijeće iz 

redova stručnih i javnih djelatnika. 
Komisija za prigovore i pritužbe: 

- raspravlja o podnesenim prigovorima i pritužbama, te uočenim nepravilnostima za čije 
otklanjanje predlaže određene mjere,  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 
 
 
 
 



Članak 13. 
 

Komisija za šport, udruge i mlade ima predsjednika i četiri člana, koje imenuje općinsko 
vijeće iz redova stručnih i javnih djelatnika. 

Komisija za šport, udruge i mlade:  
- razmatra prijedloge i programe udruga za financiranje i/ili sufinanciranje te daje prijedlog za 

uvrštavanje u proračun,   
- koordinira unapređivanje športskih aktivnosti, kao i sustavno kontroliranje provođenja 

politika za i prema mladima na općinskoj razini,   

- predlaže mjere za poboljšanje kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u svim 

aktivnostima društva, zaštitu djece, mladih od svih oblika ovisnosti, te osnaživanju 

prezentacije o važnosti športa u svakodnevnom životu,  

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri općinsko vijeće. 
 

Članak 14. 
 

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

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 zapisnik. 
 
 

Članak 15. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-
zagorske županije“.  
 
            PREDSJEDNICA 
         OPĆINSKOG VIJEĆA 
           Rozalija Miklaužić 


