Na temelju članka 23. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik
općine Prozor-Rama” broj 3/01) i članka 39. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor-Rama
(“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici
održanoj dana 27.1.2021. god. d o n o s i

ODLUKU
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA,
KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA
I
Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Prozor-Rama imenuje se Komisija za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa u slijedećem sastavu:
1. Ilija Šarčević, predsjednik
2. Duje Nevistić,
3. Biljana Glibo,
4. Marinko Cvitanović,
5. Mile Markešić,
6. Zedina Šero,
7. Mirza Đogić, članovi
II Zadatak Komisije iz točke I ove Odluke je da:


daje mišljenje o urbanističko – tehničkim uvjetima za izgradnju novih, sanacija i
rekonstrukciju porušenih i dotrajalih objekata na područjima za koja nije donesena
zakonom propisana planska dokumentacija;



daje mišljenje u postupka donošenja provedbenih akata,



sudjeluje u postupku predlaganja naziva naselja, ulica, trgova i obilježavanja značajnih
mjesta, događaja i osoba;



razmatra pitanja i problema iz oblasti prostornog uređenja i građenja i predlaže Vijeću
poduzimanje mjera za sprečavanja bespravne gradnje;



predlaže smjernice za izradu nove prostornog-planske dokumentacije;



razmatra pitanja vezana za zaštitu čovjekove okoline i predlaže Vijeću poduzimanje mjera
u ovoj oblasti;



predlaže mjere zaštite, očuvanje i unapređivanje kulturnog i prirodnog nasljeđa na
području Općine;



razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i provođenje politike zaštite prirodnog
okoliša, uređenja građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoj prirodnih i stvorenih
vrijednosti čovjekove okoline, zaštite zraka, tla, vode, vodotoka, te pitanja prostornog
uređenja s gledišta zaštite i unapređenja čovjekove okoline;



surađuje sa općinske službama za upravu u rješavanju pitanja iz svog djelokruga;



surađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoliša, kulturnog i
prirodnog nasljeđa;



vrši i druge poslove iz ove oblasti po odlukama i zaključcima Vijeća,

III
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju komisije za
prostorno uređenje, zaštite okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa („Službeni glasnik općine
Prozor – Rama“, broj: 4/16).

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u “Službenom glasilu općine
Prozor-Rama”.
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