Na temelju članka 23. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik
općine Prozor-Rama” broj 3/01) i članka 38. 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 MJESNE ZAJEDNICE, PITANJA MLADIH I
SURADNJU SA OPĆINAMA I GRADOVIMA
I
Kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća Prozor-Rama imenuje se Komisija za mjesne
zajednice, pitanja mladih i suradnju sa općinama i gradovima u slijedećem sastavu;
1. Meho Hrinić, predsjednik
2. Marinko Cvitanović,
3. Tomislav Džalto,
4. Edin Paljanin,
5. Zoran Stojanović, članovi
II Zadatak Komisije iz točke I ove Odluke je da:
 razmatra inicijative za formiranje mjesnih zajednica i cijeni njihovu opravdanost;


utvrđuje prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedloga odluke o
neprihvaćanju inicijative za osnivanje mjesne zajednice;



razmatra pitanja postupka formiranja mjesnih zajednica;



obavlja poslove nadzora nad radom organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za
unapređenje njihova rada;



predlaže mjere kojima se podstiče međusobna suradnja, povezivanje i udruživanje
sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa;



predlaže raspodjelu proračunskih sredstava mjesnih zajednicama;



razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene prema općinskim organima iz mjesnih
zajednica te o istima izvještava Vijeće;



izvještava Vijeće o sudjelovanju vijećnika u radu organa mjesne zajednice u kojoj ima
prebivalište;



prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Vijeću programe i mjere za djelovanje
općinskih organa i službi u ovoj oblasti;



radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksinomanija te
inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među
mladima;



predlaže programe kreativnog ažuriranja mladih u oblasti kulture, edukacije, športskih i
drugih aktivnosti;



ostvaruje suradnju sa domaćim i međunarodnim organizacija i institucijama koje se bave
pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalno ili volonterski;



prati suradnju općina sa drugim općinama i gradovima, kao i lokalnim zajednicama
drugih država i o tome obavještavah Vijeće;



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
mjesne zajednice, pitanja mladih i suradnju sa općinama i gradovima („Službeni glasnik
općine Prozor – Rama“, broj: 4/16 i 6/17).

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