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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 međuopćinsku suradnju 

i odnose s inozemstvom 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom imenuju članovi Komisije za međuopćinsku suradnju i odnose s 

inozemstvom Općine Pićan (dalje u tekstu: Komisija). 

Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana iz redova vijećnika i ostalih struktura društva. 

Komisija: 

 inicira i organizira uspostavljanje suradnje s drugim općinama i gradovima, 

poduzimanje zajedničkih akcija, razmjenjivanje iskustava i ostvarivanje drugih 

oblika povezivanja i suradnje na polju društvenih i drugih djelatnosti. 

Na polju međunarodne suradnje, a u okviru utvrđene vanjske politike i međunarodnih ugovora 

Komisija: 

 usmjerava, koordinira, daje upute za rad društvenim organizacijama, trgovačkim 

društvima i drugim organizacijama, udrugama i zajednicama u ostvarivanju njihove 

suradnje s odgovarajućim stranim tijelima i organizacijama, te teritorijalnim 

jedinicama stranih država, 

 razvija suradnju i razmatra pitanja od značaja za položaj, odnose i interese iseljenika 

i građana na radu u inozemstvu. 

U okviru svoje djelatnosti predlaže mjere za unapređivanje i poboljšanje uvjeta međuopćinske 

i međunarodne suradnje i brine se o izvršavanju sklopljenih sporazuma u okviru te suradnje. 

 

Članak 2. 

U Komisiju za međuopćinsku suradnju i odnose s inozemstvom Općine Pićan imenuju se 

slijedeći članovi: 

1. Željka Tončić Stanić, predsjednik 

2. Mauricio Brenko, član 

3. Sabina Morosini Turčinović, član 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


