
 

 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 

broj 33/01., 60/01.,129/05., 109/07., 125/0 8. i 36/09) članka 34. i 48. Statuta Općine Ivanska , KLASA:013-

03/09-01/2, URBROJ: 2110/02-01-09-1, od 17. srpnja 2009. Općinsko vijee Općine Ivanska na 1. sjednici 

održanoj 17. srpnja 2009. godine donijelo je 
 

O D L U K U  
o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Ivanska 

 
I.  

Općinsko vijeće Općine Ivanska donosi Odluku o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine 

Ivanska i to: 
 

1.   Odbor  za gospodarstvo i razvoj  
Odbor za gospodarstvo i razvoj zauzima stavove, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na koncepcij u i 

strategiju razvitka Općine Ivanska, tekuća gospodarska pitanja, gospodarski razvitak svih dijelova Općine, 

turizam, promet i veze, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, obrtništvo i malo poduzetništvo, te druga pitanja 

koja se odnose na gospodarske prilike , a poglavito ona koja se odnose na poljoprivredu i razvoj sela. 
 

Odbor za gospodarstvo i razvoj ima predsjednika i četiri člana . 
 

2.   Odbor za društvene djelatnosti  
Odbor za društvene djelatnosti prati i razmatra stanje društvenih djelatnosti  na području Općine Ivanska, te  
predlaže programe, mjere i aktivnosti koje se odnose na razvoj lokalne samouprave, pitanja nacionalnih 
zajednica ili  manjina,  naobrazbu, kulturu i šport,  zdravstvo  i socijalnu skrb, ljudska prava ,  te prava 
hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.    

Odbor za društvene djelatnosti ima predsjednika i četiri člana .   

 
3.   Odbor za poljoprivredu  

Odbor za poljoprivredu obavlja poslove u području poljoprivrede koji se odnose na poljodjelstvo, 

vodoprivredu, lov i ribolov, osim poslova koji su u nadležnosti drugih tijela, razmatra problematiku u 

poljoprivredi, daje mišljenja i stavove na tekuć u problematiku , te pomaže u razvoju sela i seljaštva.  
Odbor za poljoprivredu ima predsjednika i četiri člana. 

 
4.   Odbor za priznanja  

Odbor za priznanja  predlaže Općinskom vijeću imenovanje osoba za proglašavanje  počasnim građanima  
Općine Ivanska,  za dodjelu javnih priznanja i javnih nagrada.  

Odbor za priznanja ima predsjednika i četiri člana. 
 

II.  
U radna tijela Općinskog vijeća Općine Ivanska pored vijećnika mogu se birati i članovi iz reda 

stručnih i znanstvenih osoba ili institucija. 
 

III.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavi t e se u  Službenom vjesniku  Općine  

Ivanska. 
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