Na temelju odredbe čl. 47. Statuta Općine Fužine („Službene novine“ broj 23/09, 30/09 i
12/13), Općinski načelnik Općine Fužine donosi slijedeću
ODLUKU
o osnivanju Kolegija načelnika
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Kolegij općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: Kolegij) kao
neformalno savjetodavno radno tijelo.
Članak 2.
Članove Kolegija čine sljedeći članovi:
-

Općinski načelnik, David Bregovac,
Zamjenik općinskog načelnika, Dražen Starčević,
Predsjednik Općinskog vijeća, Slavko Starčević,
Zamjenik općinskog načelnika, Damir Zanoškar,
Zamjenik općinskog načelnika, Igor Mihaljević,
Branka Randelj,
Nataša Blažević Starčević,
Valentin Crljenko,
Davor Čebuhar.
Članak 3.

Kolegij saziva i njegovim radom rukovodi Općinski načelnik.
Sastanci Kolegija održavaju se, prema pozivu te kratkom opisu teme sastanka.
Radni materijal i poziv dostavlja se putem e-maila svim članovima Kolegija od strane
administrativne tajnice najkasnije 1 dan prije održavanja samog kolegija.
Iznimno, zbog opravdanih razloga koji se utvrđuju na samom kolegiju, materijal i dodatci
dnevnom redu priopćavaju se na samom Kolegiju.
Članak 4.
Kolegij obavlja sljedeće poslove:
-

-

Raspravlja i dalje mišljenje o nacrtima prijedloga akata koji se upućuju općinskom
načelniku na donošenje, odnosno o nacrtima prijedloga akata koje općinski načelnik
kao predlagatelj dostavlja Općinskom vijeću,
Raspravlja i dalje mišljenja tekućim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine,
Zauzimaju se stajališta o rješavanju pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine Fužine koje traže konzenzus prilikom odlučivanja
Raspravlja i dalje mišljenje o značajnim projektima za razvoj Općine Fužine.

Svi stavovi, mišljenja i zaključci Kolegija, kroz zapisnik predstavljaju smjernice za rad tijela
ili odgovorne osobe navedene u Zapisniku.
Administrativna tajnica po pozivu općinskog načelnika, pred kraj Kolegija formira Zapisnik u
koji se u kratkim crtama iznose najvažniji stavovi, mišljenja i zaključci.
Zapisnik potpisuju sve osobe nazočne na Kolegiju, te se isti dostavlja putem e-mail svim
članovima ili drugim osobama koje imaju neku obvezu.
Članak 5.
Članovi Kolegija načelnika ne ostvaruju nikakvo pravo na naknadu za prisustvovanje na
sastanku Kolegija.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju Kolegija općinskog
načelnika od 26.09.2017. g. (KLASA: 022-05/17-03/01, URBROJ: 2112/03-02-17-242).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama
Općine Fužine“

KLASA: 022-05/18-03/01
URBROJ: 2112/03-02-18-69
Fužine, 11.04.2018.
Općinski načelnik
David Bregovac, v.r.

