
   
              REPUBLIKA HRVATSKA 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

        GRAD VRBOVSKO 

         GRADONAČELNIK 

KLASA: 023-01/13-01-17 

URBROJ: 2193-01-02/13-01 

Vrbovsko,  05. rujna 2013. godine 

 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine", broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09  i 144/12) i članka 40. Statuta Grada 

Vrbovsko ("Službene novine", broj 27/09.,31/09, 43/10 i 8/13)  donosim  

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju  

Povjerenstva za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam 

 

I. 

 

 Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za komunalni sustav, prostorno planiranje i 

urbanizam  kao savjetodavno tijelo gradonačelnika. 

Povjerenstvo za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam  predlaže 

gradonačelniku kratkoročno i dugoročno planiranje iz komunalne djelatnosti, projektnu 

dokumentaciju za izgradnju komunalne infrastrukture, predlaže poslove u vezi upravljanja, 

održavanja i korištenja stambenih i poslovnih prostora koji su u vlasništvu grada, predlaže 

utvrđivanje kriterija standarda usluga, standarda troškova i cijena komunalnih usluga, predlaže plan 

upravljanja i raspolaganja javnim površinama, plan naplate komunalne naknade i komunalnog 

doprinosa, predlaže izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja na području Grada te 

prioritete i redoslijed izrade prostornih planova.  

II. 

 

U Povjerenstvo za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam  imenuju se: 

1. Nevenko Žagar, dipl.oec. – za predsjednika 

2. Nikolina Mamula, dipl.ing.građ. – za članicu 

3. Nikola Radović, dipl.ing.građ. – za člana 

4. Milivoj Štajduhar, ing. građ. – za člana 

5. Neven Musulin, prof.  – za člana. 

 

 Povjerenstvo za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam imenuje se na vrijeme od 

četiri godine, odnosno do isteka mandata ovog gradonačelnika. 

 

 

 

 



III. 

 

 Sjednice Povjerenstva za komunalni sustav, prostorno planiranje i urbanizam saziva i 

predsjedava  im predsjednik Povjerenstva na zahtjev gradonačelnika. 

 Povjerenstvo može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova 

Povjerenstva, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. 

 Sjednicama povjerenstva mogu nazočiti predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

 

IV. 

 

 Administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjela Grada 

Vrbovskog. 

 

 

 

DOSTAVITIT:                                                                                              GRADONAČELNIK 

 

1. Imenovanima od 1 – 5                                                                          Dražen Mufić, dipl.ing.,v.r. 

2. Jedinstveni upravni odjel 

3. Gradonačelnik 

4. Pismohrana 

 

 

 

 


