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Pićan, … listopada 2017. godine 

 

 Temeljem članka 18. stavak 5. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 

br. 2/12) i članka 22. stavka 2. točka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 3/06, 4/09), Općinsko vijeće Općine Pićan na 2. redovnoj 

sjednici održanoj dana … listopada 2017.g. donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

o imenovanju članova Komisije za rješavanje žalbi u upravnom postupku 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuju članovi Komisije za rješavanje žalbi u upravnom postupku Općine 

Pićan (dalje u tekstu: Komisija). 

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana, od kojih jedan mora biti vijećnik. 

Komisija rješava žalbe u upravnom postupku u drugom stupnju žalbe na rješenja donijeta u 

prvom stupnju od strane općinskih tijela uprave u skladu sa Zakonom o općem upravnom 

postupku i posebnim propisima. 

 

Članak 2. 

U Komisiju za rješavanje žalbi u upravnom postupku Općine Pićan imenuju se slijedeći 

članovi: 

1. Dean Močinić, predsjednik 

2. Marčelo Težak, član 

3. Kristijan Žgaljardić, član 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 

 

Općina Pićan 

Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 

Silvan Juran 

 

 

 

 

 



P R I J E D L O G 

Obrazloženje 
 

Sukladno Odluci o osnivanju, djelokrugu i sastavu radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pićan, 

propisano je da se radi proučavanja općih, političkih, ekonomskih, pravnih i drugih pitanja i 

priprema rasprave i prijedloga za odlučivanje na sjednici Općinskog vijeća, te za izvršavanje 

određenih zadaća od interesa za Općinsko vijeće, osnivaju stalna radna tijela općinskog vijeća. 

Člankom 29. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Pićan propisano je da mandat 

predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela traje do isteka mandata saziva vijeća, te s 

obzirom na protekle lokalne izbore i novi sastav Općinskog vijeća, potrebno je donijeti novu 

Odluku o imenovanju članova radnih tijela.  


