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        KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

      OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI 

 

 

 

PREDMET:  inicijativa za imenovanje Odbora za poljoprivredu 

 

 

 

Poštovani,  

 

Sukladno Statutu Općine Kneževi Vinogradi iniciramo osnivanje Odbora za poljoprivredu i imenovanje 

članova Odbora 

 

S obzirom da se gospodarstvo Općine Kneževi Vinogradi najvećim dijelom temelji na poljoprivredi 

predlažemo osnivanje radnog tijela – Odbora, čiji je zadatak  

 

- proučavanje i razmatranje drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća,  

- pripreme prijedloga odluka i drugih akata,  

- davanje mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća. 

 

Nacrt Odluke dostavljamo u privitku. 

Molimo Vas da sukladno Statutu poduzmete aktivnosti na donošenju Odluke o osnivanju Odbora za 

poljoprivredu. 

S poštovanjem 

 

 

 OPĆINSKI NAČELNIK 

 mr.sc.Deneš Šoja 

 

 

 

 

 

 



 Temeljem članka 46. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik 3/13), na prijedlog 

Komisije za izbor imenovanje Općine Kneževi Vinogradi, na svojoj ___ sjednici, održanoj  _______ 

godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

O osnivanju Odbora za poljoprivredu 

 

I 

 Osniva se Odbor za poljoprivredu, kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća. 

 

II 

 U Odbor za poljoprivredu imenuju se: 

 

1. _________za predsjednika 

2. __________za člana 

3. __________za člana 

4. _________ za člana 

5. _________ za člana 

 

III 

 Zadatak Odbora je: 

- proučavanje pitanja iz nadležnosti Vijeća, 

- pripremanje, razmatranje i podnošenje prijedloga akata i drugih prijedloga Vijeću, 

- pripreme rasprave na sjednicama Vijeća, 

- praćenje provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata što ih donosi Vijeće, 

- izvršavanje drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne 

nadležnosti Općine 

a koja se odnose na poljoprivredu, posebice na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

IV 

 Predsjednik odbora organizira rad odbora, saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava 

njegovim sjednicama. 

 

V 

 Manda predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća. 

 

VI 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u Službenom glasniku Općine 

Kneževi Vinogradi. 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Kn.Vinogradi 

 

 PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

Franja Bukta 


