Na temelju članka 35. i 40. Statuta Općine Fužine („Službene novine“ PGŽ broj 23/09,
30/09 i 12/13) te članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine („Službene
novine PGŽ broj 23/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo na svojoj
sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2017. godine slijedeću
ODLUKU
o osnivanju Odbora za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo.
Odbor se sastoji od predsjednika i 6 (šest) članova.
Članak 2.
Odbor iz čl. 1. ove Odluke ima slijedeći djelokrug rada:
- razmatra i zauzima stav o prijedlozima akata koje donosi Općinsko vijeće iz
područja komunalnog i stambenog gospodarstva, prostornog uređenja, prometa te
zaštite okoliša,
- u području komunalnog gospodarstva razmatra donošenje i realizaciju Programa
održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređenja
komunalne infrastrukture u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih
djelatnosti te osiguranja održavanja komunalnih objekata i uređaja o stanju
funkcionalne sposobnosti,
- sukladno obvezama propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i pratećim
zakonima i podzakonskim propisima analizira donošenje i provedbu propisa kojima
se organiziraju zakonom i posebnom Odlukom Općinskog vijeća propisane
komunalne djelatnosti, koncesije kao i provođenje komunalnog reda na području
Općine Fužine,
- razmatra i analizira financijska izvješća te izvješća o djelovanju trgovačkih društava
u većinskom vlasništvu Općine, koncesionara i drugih izvođača koji obavljaju
komunalne djelatnosti,
- prati i analizira upravljanje, raspolaganje i gospodarenje stambenim i poslovnim
fondom u vlasništvu Općine,
- razmatra probleme održivog razvoja prometa u cilju poboljšanja kvaliteta prometa,
a radi razvoja gospodarstva i pozitivnog utjecaja na život građana,
- razmatra i prati prostornu koncepciju obnove i razvitka koja osigurava svrhovito
gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka,
racionalnog korištenja i zaštite prostora,
- razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i
zemljišta na području Općine,
- razmatra studije i elaborate, te provedbu konkretnih akcija na području prometa,
infrastrukture, graditeljskog nasljeđa i dr.,
- sudjeluje u pripremi i razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju
pitanja iz područja arhitekture, urbanizma i graditeljstva,
- prati i razmatra provođenje propisa kojima je uređeno pitanje zaštite okoliša i potiče
poduzimanje mjere radi osiguravanja njihove dosljedne provedbe na području
Općine,

- razmatra prijedloge odluka, planskih i drugih akata što ih donosi Općinsko vijeće s
aspekta zaštite čovjekove okoline i o njima daje svoje mišljenje,
- prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, te
poboljšava kvalitete i učinkovitost poslova na unapređenju i zaštiti okoliša,
- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća u području
komunalnih poslova, prostornog uređenja i zaštite okoliša
Članak 3.
U odbor iz čl. 1. ove Odluke izabiru se:
1. Valentin Crljenko, Lič, Banovina 15b, za predsjednika
2. Larsen Čebuhar, Fužine, Dr. F. Račkog 36, za člana
3. Miljenko Delak, Lič, Lič 5a, za člana
4. Josip Mihaljević, Fužine, Breg 14, za člana
5. Josipa Vlahović, Lič, Banovina 7, za člana
6. Igor Mihaljević, Fužine, Klađe 8, za člana
7. Nenad Crnković, Fužine, Kolodvorska 11, za člana
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Odbora za
graditeljstvo i zaštitu okoliša („Službene novine PGŽ 33/13 ).
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama
Općine Fužine“.
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