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Na temelju  članka 38. Statuta Općine Tuhelj (SG KZŽ 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće 

Općine Tuhelj na svojoj 19. sjednici održanoj 24.11.2016. godine  donijelo je 

  

  

O D L U K U 

 

o osnivanju Komisije za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći 

učenicima srednjih škola i studentima 

 

Članak 1. 

  

Osniva se Komisija za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu pomoći 

učenicima srednjih škola i studentima (u daljnjem tekstu: Komisija). 

  

Članak 2. 

  
Komisija ima 5 članova, i to tri člana iz redova Općinskog vijeća Općine Tuhelj, 

jednog člana iz redova studenata i učenika te jednog člana iz Savjeta mladih Općine Tuhelj. 

Komisija ima predsjednika i zamjenika predsjednika koje imenuju članovi Komisije. 

 

Članak 3. 

 

Članovi Komisije iz redova Općinskog vijeća su Armando Slaviček, Snježana Romić i 

Veronika Kolman. 

 

Članak 4. 

 

Članovi Komisije iz redova studenata, učenika i Savjeta mladih odabrati će se 

glasovanjem na javnoj tribini koja će se održati u siječnju 2017. godine, a na koju će biti 

pozvana zainteresirana javnost, a posebno studenti i učenici s područja Općine Tuhelj, 

načelnik Općine Tuhelj, članovi Savjeta mladih i vijećnici Općinskog vijeća Općine Tuhelj.  

   

 



 

Članak 5. 

  
            Zadaća Komisije je utvrditi prijedlog Pravilnika o kriterijima i postupku za dodjelu 

pomoći učenicima srednjih škola i studentima te isti uputiti u postupak donošenja na sjednicu 

Općinskog vijeća. 

  

Članak 6. 

  

            Sjednice Komisije saziva predsjednik Komisije. 

            Predsjednik Komisije predsjedava radu Komisije. U slučaju njegove spriječenosti ili 

odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. 

            Sjednica Komisije održat će se ako je nazočna većina njenih članova. 

            Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Komisije. 

            O svakoj sjednici Komisije vodi se zapisnik. 

  

Članak 7. 

  
            Stručne i administrativne poslove za rad Komisije obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Tuhelj. 

  

Članak 8. 
  

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave na web stranici Općine Tuhelj. 

  

  

 

 

 

 Predsjednik Općinskog vijeća: 

        

 

   Darko Medvedec, dipl. ing. 

 

  

 


