PRIJEDLOG

ODLUKE
O OSNIVANJU I
IMENOVANJU
ODBORA ZA
DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje
PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI
ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ivana Martinec Novak, predsjednica Odbora
Miljenka Radović, mag.iur, pročelnica
Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

Prelog, lipanj 2021. godine

Temeljem članka 34. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik Međimurske županije“
br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18., 12/18. – pročišćeni tekst i 6/21.), Gradsko
vijeće Grada Preloga na ___ sjednici dana ________2021. godine, donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU
ODBORA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Članak 1.
Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti
osniva se i imenuje Odbor za društvene djelatnosti kao radno tijelo Gradskog vijeća
Grada Preloga.
Članak 2.
Prvenstvena zadaća Odbora je priprema radnih materijala, odluka, davanje
mišljenja na području socijalne politike i zdravstva, mladeži i sporta, predškolskog
odgoja, obrazovanja, kulture i tehničke kulture, turizma, suradnje s vjerskim
zajednicama te ostala slična područja.
Članak 3.
U Odbor se imenuju:
1.___________________, predsjednik
2.___________________, član
3.___________________, član
4.___________________, član
5.___________________, član.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Međimurske županije.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i
imenovanju Odbora za društvene djelatnosti („Službeni glasnik Međimurske županije“
br. 7/17.).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

KLASA: 021-05/13-01/
URBROJ:
Prelog,
_____________

PREDSJEDNIK
Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

OBRAZLOŽENJE
Gradsko vijeće Grada Preloga člankom 45. Statuta Grada Preloga („Službeni glasnik
Međimurske županije“ br. 10/09., 26/10., 23/11., 5/13., 4/18. – pročišćeni tekst i
6/21.) ovlašteno je osnivati stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu
priprema i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno za obavljanje poslova koji
im se povjeravaju odlukom o njihovom osnivanju. Sastav, broj članova/ica, djelokrug i
način rada tijela utvrđuje se posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. Članovi/ice
radnih tijela u pravilu se biraju iz redova članova/ica Gradskog vijeća.
Kao ovlašteni predlagač Odbor za izbor i imenovanje na svojoj sjednici održanoj
dana 21. lipnja 2021. godine raspravljao je o potrebi osnivanja i imenovanja Odbora
za društvene djelatnosti, te predlaže Gradskom vijeću da prihvati ovaj prijedlog
Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za društvene djelatnosti.

Odbor za izbor i imenovanje

