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Grad Mali Lošinj
67.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/
09) gradonačelnik Grada Malog Lošinja, dana 29. rujna
2009. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika
Članak 1.
Ovom Odlukom osnivaju se savjetodavna tijela gradonačelnika, ured̄¯uje sastav, broj članova, djelokrug i način njihovog rada.
Savjetodavna tijela prate stanje u područjima za koje se
osnivaju, predlažu provod̄¯enje odred̄¯enih politika za pojedina područja djelovanja, prate ostvarivanje utvrd̄¯enih politika, daju mišljenje i prijedloge o aktima koje donosi i/ili
predlaže gradonačelnik te obavljaju druge poslove koje
im povjeri gradonačelnik.
Savjetodavna tijela imaju predsjednika i članove, koje
imenuje gradonačelnik. Mandat predsjednika i članova
savjetodavnih tijela traje do isteka mandata gradonačelnika. Predsjednik i članovi savjetodavnih tijela mogu biti
razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.
Članak 2.
Savjetodavna tijela gradonačelnika su:
1. Savjet za proračun i financije
2. Savjet za turizam
3. Savjet za kulturu, prosvjetu i šport
4. Savjet za zdravstvo
5. Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj.
Članak 3.
Savjet za proračun i financije ima predsjednika i 4 člana,
koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.
Savjet za proračun i financije:
- daje mišljenja i prijedloge u postupku pripreme i donošenja proračuna,
- daje mišljenja i prijedloge u postupku izmjena i dopuna
proračuna,
- prati način izvršavanja proračuna, te daje prijedloge u
svezi načina raspodjele financijskih sredstava utvrd̄¯enih
proračunom,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.
Članak 4.
Savjet za turizam ima predsjednika i 4 člana koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.
Savjet za turizam:
- predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka razvoju
turizma,
- daje mišljenja i prijedloge o pojedinačnim razvojnim
projektima vezanima za turizam,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.

Članak 5.
Savjet za kulturu, prosvjetu i šport ima predsjednika i 4
člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.
Savjet za kulturu, prosvjetu i šport:
- predlaže mjere i aktivnosti za usklad̄¯eno djelovanje
subjekata koji su nositelji kulturnih dogad̄¯anja i manifestacija u Gradu Malom Lošinju,
- predlaže mjere i aktivnosti usmjerene ka napretku kulture, prosvjete i športa,
- daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa i manifestacija vezanih za
kulturu, prosvjetu i šport,
- predlaže mjere za poticanje aktivnosti udruga u kulturi,
prosvjeti i športu,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.
Članak 6.
Savjet za zdravstvo ima predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz redova stručnih i javnih djelatnika.
Savjet za zdravstvo:
- predlaže mjere i aktivnosti u području zdravstva i socijalne skrbi,
- predlaže javne potrebe i prati izvršenje javnih potreba
u području zdravstva i socijalne skrbi,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.
Članak 7.
Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj ima
predsjednika i 4 člana, koje imenuje gradonačelnik iz
redova stručnih i javnih djelatnika.
Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj:
- predlaže mjere i aktivnosti koje potiču razvoj poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
- daje mišljenja i prijedloge za financiranje i/ili sufinanciranje pojedinačnih programa vezanih za poljoprivredu,
ribarstvo i ruralni razvoj,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri gradonačelnik.
Članak 8.
Sjednicu savjetodavnog tijela saziva predsjednik,
odnosno član savjetodavnog tijela kojeg odredi predsjednik. Sjednicu može sazvati i gradonačelnik.
Sjednice savjetodavnih tijela su javne, a o radu sjednice
vodi se zapisnik.
Savjetodavna tijela donose zaključke ukoliko je na sjednici nazočna većina članova. Zaključci se donose javnim
glasovanjem većinom nazočnih članova savjetodavnog
tijela, ukoliko je prisutna većina članova tijela.
Članak 9.
Predsjednik i članovi savjetodavnog tijela imaju pravo
na naknadu za rad na način i u visini koju posebnog odlukom odredi gradonačelnik.
Članak 10.
Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za osobe u muškom
rodu neutralni su i odnose se i na muške i ženske osobe.

Stranica 4692 — broj 41
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Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/09-01/14
Ur. broj: 2213/01-01-09-2
Mali Lošinj, 29. rujna 2009.
Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v. r.

68.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/
09) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih
tijela gradonačelnika, dana 29. rujna 2009. godine, Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, donosi

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova
Savjeta za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj
Članak 1.
U Savjet za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj imenuju se:
1. BRUNO ŽIC, za predsjednika,
2. ROBERT BELAJ, za člana,
3. IVAN FABIJANIĆ, za člana,
4. DANILO IVKOVIĆ, za člana,
5. DUBRAVKO DEVČIĆ, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Petak, 9. listopada 2009.

Klasa: 013-03/09-01/14
Ur. broj: 2213/01-01-09-4
Mali Lošinj, 29. rujna 2009.
Gradonačelnik
Grada Malog Lošinja
Gari Cappelli, ing., v. r.

69.
Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja
(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/
09) i članka 1. stavak 3. Odluke o osnivanju savjetodavnih
tijela gradonačelnika, od dana 29. rujna 2009. godine, Gradonačelnik Grada Malog Lošinja, donosi

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova
Savjeta za turizam
Članak 1.
U Savjet za turizam imenuju se:
6. RENATA ŽUGIĆ, za predsjednicu,
7. D̄
¯ URD̄
¯ ICA ŠIMIČIĆ, za člana,
8. TATJANA BRAŠKIĆ, za člana,
9. ALAN ŠEPUKA, za člana,
10. MARTINA TURKALJ, za člana.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/09-01/14
Ur. broj: 2213/01-01-09-3
Mali Lošinj, 29. rujna 2009.
Gradonačelnik
Grada Malog Lošinja
Gari Cappelli, ing., v. r.

